KUNDERÅDGIVER TIL AABENRAA
Frøs Sparekasse er Syd- og Sønderjyllands sparekasse.
Vi 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 12
filialer og 5 erhvervscentre fordelt over hele Syd- og Sønderjylland er vi altid tæt på
kunden.
Vi søger en ambitiøs og udadvendt kunderådgiver til at understøtte den positive
kundetilvækst i afdelingen. Jobbet indebærer muligheden for at blive fagansvarlig på
bolig, som er et vigtigt strategisk forretningsområde for sparekassen.
#etgodtstedatvære – for kunder og medarbejdere.
Se mere på www.Froes.dk

Kan du skabe unikke kundeoplevelser? Og brænder du for at
levere finansielle helhedsløsninger til privatkunder?
Så er du måske vores nye kunderådgiver til Frøs Sparekasse
i Aabenraa.
SOM KUNDERÅDGIVER I FRØS SPAREKASSE
bliver det dit ansvar i høj grad at rådgive kunderne inden for sparekassens
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 med succes lanceret vores 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. Så vil du være en del af et
engageret og resultatorienteret team og vil du arbejde med tilfredse kunder, så er det
her måske jobbet?

Din profil
Du brænder for at være tæt på privatkunderne med professionel rådgivning og kan
skabe relationer til nye attraktive kunder, ligesom du skaber rammerne for økonomisk
tryghed og frihed, der gør, at kunderne kan leve det liv de ønsker.
Du kan sætte dig ind i kundernes behov og ønsker – og ”ser mennesket i kunden”.
Du er faglig dygtig - gerne med brede kompetencer inden for investering og pension
og spidskompetence indenfor bolig. Du er i besiddelse af en uddannelsesmæssig
baggrund målrettet den finansielle sektor og har stærke kreditkompetencer.
Dine kolleger oplever dig som en engageret og effektiv kollega. Du er udadvendt,
nysgerrig og klar til at deltage i arrangementer og events. Du er teamorienteret på
mål, men kan arbejde selvstændigt, struktureret og fokuseret på at overholde
deadlines.
Det er en fordel, såfremt du har bopæl i Aabenraa Kommune.

Det kan vi tilbyde dig
Du bliver en del af et pengeinstitut med en vækststrategi og med høj fokus på stærke
værdier og fællesskab. Frøs Sparekasse er i en spændende forandring, som blandt
andet har betydet en ny strategi; at der er oprettet fem erhvervscentre og på privat
understøttes væksten og tilgangen af nye kunder med et internt servicecenter og det
unikke rådgivningsværktøj Advisor.

Du vil få
•
•
•
•
•

en bestående kundeportefølje med mange tilfredse kunder. Vi har nogle af
sektorens mest tilfredse kunder
mulighed for et fagansvar på bolig med tilknytning til, og samarbejde med,
sparekassens hold af fagansvarlige på området
et kompetent hold af kollegaer med et højt humør og en uhøjtidelig omgangstone
en nærværende og lokal sparekasse med et stærkt image og med en ambitiøs
vækststrategi
en arbejdsplads som værdsætter et stærkt fællesskab og en lokal tilknytning til
vores kunder.

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.

