
 

 

ERHVERVSRÅDGIVER / ERHVERVSKUNDECHEF TIL 
HADERSLEV  

  

 

Frøs Sparekasse er Syd- og Sønderjyllands sparekasse. 

Vi vægter den personlige kontakt. Derfor får kunderne også altid personlig rådgivning, 

både som privatperson og virksomhed. Vi er den lokale sparekasse og støtter op om 

det lokale engagement, både på banen og hos erhvervslivet.  

Med 11 filialer fordelt over hele Syd- og Sønderjylland er vi altid tæt på kunden – og 

dækker både privat og erhverv med fokus på høj kundetilfredshed, lokal forankring og 

høj medarbejdertilfredshed.  

 

Vi ønsker at fortsætte vores positive kundetilvækst og søger i den forbindelse en 

ambitiøs og udadvendt erhvervsrådgiver / erhvervskundechef til Haderslev. Afdelingen 

består af ni medarbejdere på privat og fire på erhverv. En samlet afdeling på i alt 13 

engagerede kollegaer.  

 

Sammen skaber vi en god arbejdsplads. 
# Et godt sted at være – for kunder og medarbejdere. 
 

Se mere på www.Froes.dk 

 

Kan du skabe unikke kundeoplevelser? Og kan du videreudvikle en god 

kundeportefølje samt opsøge nye erhvervskunder? Så venter der dig 

en mulighed for karriereudvikling i et solidt og progressivt 

pengeinstitut, hvor medarbejderne har indflydelse og stor fleksibilitet.  

 

SOM ERHVERVSRÅDGIVER / ERHVERVSKUNDECHEF  

indgår du i et tæt samarbejde med de øvrige erhvervsrådgivere / 

erhvervskundechefer og skal sammen med dine kolleger i afdelingen være med 

til at fastholde og videreføre sparekassens gode udvikling på erhvervsområdet 

– med fokus på høj kundetilfredshed. 



Du overtager en portefølje, men får mulighed for at tiltrække nye kunder, som 

enten selv finder vej til Frøs Sparekasse eller som du formår at skabe dialog 

med gennem netværk og relationer.  

Sparekassen har i de senere år haft en stor fremgang på erhvervsområdet og 

ønsker at fortsætte denne flotte udvikling gennem en god individuel 

rådgivning, hvor kunden får oplevelsen af at være i centrum. Dit job bliver kort 

sagt at skabe løsninger for vores erhvervskunder og hjælpe dem med at 

udvikle deres forretning. 

Du har stærke kreditkompetencer, 

som du har opbygget med din erfaring som erhvervsrådgiver. Du er ambitiøs 

og forsøger hele tiden at videreudvikle dine kompetencer – både teoretisk, 

men også med din naturlige nysgerrighed.  

Hertil kommer, at du fundamentalt brænder for at være tæt på kunderne med 

professionel rådgivning. Du har nemlig en kommerciel og strategisk forståelse 

for kundens virksomhed og bliver dermed kundens naturlige og foretrukne 

finansielle sparringspartner.  

 

Som person er du udadvendt og kontaktskabende 

samt god til at etablere langvarige relationer. Du er en selvstarter, men dine 

kolleger kender dig også som en udpræget teamplayer, der evner at 

kommunikere og samarbejde.  

Det kan vi tilbyde dig 

Frøs Sparekasse har fokus på høj kundetilfredshed, lokal forankring og høj 

medarbejdertilfredshed, der skal gå hånd i hånd med godt købmandskab. Hos 

os får du således mulighed for at bringe dine kompetencer i spil. Du bliver del 

af et kompetent hold af kollegaer med et stærkt fællesskab, højt humør og en 

uhøjtidelig omgangstone. Fagligt får du god backup og sparring fra kompetente 

kolleger. Hertil kommer, at vi prioriterer frihed under ansvar i vores 

samarbejde. 

Ønsker du at høre mere 

Så kontakt Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 3092 7123 – eller send 

ansøgning samt cv snarest muligt på brodal@brodalsearch.dk. Vi behandler 

ansøgerne løbende. Din henvendelse behandles strengt fortroligt.  

mailto:brodal@brodalsearch.dk

