ERHVERVSRÅDGIVER TIL GRØNLANDSBANKEN
GrønlandsBANKEN, der har hovedsæde i Nuuk og afdelinger i Qaqortoq, Maniitsoq,
Sisimiut og Ilulissat, er det absolut største pengeinstitut i Grønland.
GrønlandsBANKEN er en ”full-service” bank med mange og store
erhvervsengagementer og en betydelig privatkundekreds.
Banken er i kraftig vækst og søger nu erhvervsrådgivere til erhvervsafdelingen i Nuuk,
der kan yde rådgivning på højt niveau.

Kan du præge den positive udvikling og arbejde målrettet for at sikre
en positiv kundeoplevelse og vækst gennem en professionel tilgang til
salg, service og rådgivning af GrønlandsBANKENS erhvervskunder
Du vil komme til at:
•
•
•

Servicere bankens erhvervskunder, herunder rådgive, behandle og bevilge
lånesager for større, mellemstore og mindre virksomheder
Deltage i opsøgende salg og igangsætning af nye aktiviteter
Indgå i afdelingens øvrige opgaver

Vi forestiller os, at du er i besiddelse af:
•
•
•
•

En videregående finansuddannelse, gerne en HD
Solid erfaring med rådgivning og behandling af erhvervsengagementer
En serviceminded og udadvendt profil – og med overskud til et smil, når det er
mest hektisk
Stor selvstændighed og ansvarsbevidsthed

Vi tilbyder
En attraktiv og vellønnet stilling i et solidt pengeinstitut med gode muligheder for
personlig og faglig udvikling. GrønlandsBANKEN er en arbejdsplads med en uformel
omgangstone, der tager afsæt i vores værdier; engagerede – ordentlige –
kundeorienterede og udviklingsorienterede. Her får du kolleger med meget højt
engagement og stor indflydelse på din egen arbejdsdag.

Vilkår
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Grønlands Erhverv og Finansforbundet.
Banken stiller bolig til rådighed efter gældende regler fastsat af Grønlands Selvstyre.
Ansættelsesvilkår i øvrigt, herunder rejse og bohaveflytning efter gældende regler.
Der tilstræbes en ansættelsesperiode på minimum 3 år. Tiltrædelse ønskes snarest
muligt.
Ønsker du at høre mere
Så kontakt Managing partner Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 3092 7123
– eller send din ansøgning og dit cv til brodal@brodalsearch.dk. Din henvendelse
behandles strengt fortroligt.

