
Souschef til Hvidbjerg Banks 
afdeling i Struer  
Er du privat- eller erhvervsrådgiver, og har du ambitioner om ledelse, så er 
du den souschef, vi søger til vores afdeling i Struer. 
 

HVIDBJERG · STRUER · HOLSTEBRO · VIBORG · HURUP

STILLINGEN
Vi søger en souschef, der vil være med til at videreudvikle en 
lokal bank samt engagere sig i lokalområdet og tiltrække nye 
kunder samt pleje eksisterende. Sammen med filialdirektøren 
skal du være sparringspartner for de øvrige privat- og  
erhvervsrådgivere og være med til at fortsætte den positive 
udvikling i afdelingen.

VI TILBYDER DIG EN STILLING, HVOR DU
· Bliver en del af en lokal bank med meget høj kunde- og  
 medarbejdertilfredshed.
· Får mulighed for at motivere og inspirerer kollegaer til at  
 skabe resultater.
· Får mulighed sammen med filialdirektøren at videreudvikle 
 afdelingen ud fra bankens strategi og målsætning 
· Bliver en del af en handlekraftig bank med stort nærvær  
 og korte kommandoveje. 
· Er direktør ved eget skrivebord og brænder for at skabe  
 resultater i egen portefølje samt i teamet.
· Får plads til ambitioner, udvikling og højt humør. 

VI FORVENTER, AT DU
· Har erfaring med rådgivning af kunder og har en stærk 
 faglig baggrund.
· Har erfaring med ledelse eller et ønske om at få det.
· Trives i et travlt og lokalt miljø.
· Er holdspiller, engageret og kan arbejde både selvstændigt  
 og i et team.
- Har et positivt sind og humoristisk sans.

Du har solid erfaring fra et pengeinstitut. Du er handlekraftig og 
trives med det ansvar, vi kan tilbyde dig som en del af en bank 
i fremdrift.

OM OS
Hvidbjerg Bank er et pengeinstitut med stort lokalt engage-
ment - og det smitter af overalt i banken. På alle niveauer  
handler det om at være nærværende og fleksibel.

Hvidbjerg Bank har i dag mere end 13.000 kunder, og banken 
har afdelinger i Hvidbjerg, Struer, Viborg, Holstebro og Hurup. 
Årsrapporten for 2021 udviste et stærkt resultat, og banken 
forventer en fortsat positiv udvikling - ikke mindst i kraft af en 
konstant tilgang af nye kunder. 

Banken har en organisation, hvor der ikke er langt fra ide til 
handling. Kunderne værdsætter den personlige og troværdige 
rådgivning, som vi sætter en ære i at levere. 

LYDER JOBBET SOM NOGET FOR DIG?
Send din ansøgning og dit CV til hr@hvidbjergbank.dk 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at  
kontakte afdelingsdirektør Lone Gørtz Christensen på  
tlf. 9695 5272.

www.hvidbjergbank.dk

LEDIG STILLING


