KUNDERÅDGIVERE TIL RIBE
Frøs Sparekasse er Syd- og Sønderjyllands sparekasse.
Sparekassen lægger stor værdi i den personlige kontakt. Derfor får kunderne også
altid personlig rådgivning, både som privatperson eller virksomhed. Vi er din lokale
sparekasse og støtter op om det lokale engagement, både på banen og hos
erhvervslivet. Med 11 filialer og 4 erhvervscentre fordelt over hele Syd- og
Sønderjylland er vi altid tæt på kunden.
Til Ribe privatafdeling, der p.t. beskæftiger 10 medarbejdere, søger vi to
kunderådgivere, der vil være med til at skabe rammerne om en attraktiv arbejdsplads
med engagerede medarbejdere.
Frøs Sparekasse vægter medarbejdernes trivsel og velvære højt. Sparekassen blev
kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads 2010 og Europas Bedste Arbejdsplads 2011. I
Frøs Sparekasse træffes beslutningerne hurtigt og på stedet.
# Et godt sted at være – for kunder og medarbejdere.

Se mere på www.Froes.dk

Vi søger to kunderådgivere, som brænder for at være tæt på
kunderne med professionel rådgivning.
SOM KUNDERÅDGIVER I FRØS SPAREKASSE
får du mulighed for at skabe rammerne for en attraktiv arbejdsplads med engagerede
medarbejdere.
Vi søger en erfaren rådgiver, der overtager en portefølje af attraktive privatkunder –
og som finder det naturligt at videreudvikle porteføljen ved en tæt dialog og
professionel rådgivning. Vi lægger vægt på en rådgiver med brede kompetencer inden
for investering, bolig og pension.

Derudover søger vi en rådgiver, der blandt andet skal varetage kasseekspedition
samt lettere rådgivning. Endvidere administrative opgaver. Vi lægger her vægt på, at
rådgiveren evner at holde mange bolde i luften i en travl hverdag – og samtidig er
serviceminded og smilende.
For begge stillinger gælder, at man bliver en del af et pengeinstitut i udvikling med
høj fokus på sparekassens værdier:
- Ser mennesket i kunden
- Enkel
- Lokal
- Godt købmandskab
- Kompetent
Frøs Sparekasse er i en spændende forandring med en ny strategi – Kurs22, som
blandt andet betyder, at der er oprettet fire erhvervscentre og på privatområdet
understøttes væksten og tilgangen af nye kunder med et nyt internt servicecenter og
det unikke rådgivningsværktøj Advisor.
Dit ansvar bliver i høj grad at rådgive kunderne inden for vores forretningsområder,
hvor især boligfinansiering fylder meget. Dette skyldes i høj grad vores fokus på at
skabe vækst og udvikling i Syd- og Sønderjylland. Her har vi blandt andet lanceret
vores nye nul-procent boliglån til boligkøbere. Du vil desuden, sammen med dine
kollegaer, markedsføre Frøs Sparekasse i området via lokale aktiviteter og events for
at tiltrække nye kunder.
Din profil
•
•
•
•
•

Du har en finansiel baggrund og uddannelse og kan sætte dig ind i kundernes
behov og ønsker
Du er stærk på kreditområdet
Du er udadvendt og klar til at deltage i arrangementer og events
Du er teamorienteret på mål, men kan arbejde selvstændigt
Du er struktureret og overholder deadlines

Jobbet
•
•

Du bliver en del af en arbejdsplads med nogle af sektorens mest tilfredse kunder
og medarbejdere, der engagerer sig meget i lokalsamfundet
Du får medindflydelse på fremtidens løsninger i en virksomhed i vækst

Ønsker du at høre mere
Så kontakt Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 3092 7123 – eller send
ansøgning samt cv på brodal@brodalsearch.dk. Din henvendelse behandles strengt
fortroligt.

