PRIVATRÅDGIVER TIL SØNDERBORG
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.
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 privatrådgiver til Sønderborg. Afdelingen består af
10 medarbejdere, der udgør et velfungerende team, der alle har fokus på en
høj kundetilfredshed.
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 evner du at komme hele
vejen omkring kundens økonomi? Så venter der dig et job i en
organisation med frihed under ansvar og en kultur, hvor man løfter i
flok og med fælles mål.
SOM PRIVATRÅDGIVER
brænder du for at være tæt på kunderne med professionel rådgivning. Du kan
skabe relationer til nye attraktive kunder og opbygger rammerne for
økonomisk tryghed og frihed, så kunderne kan leve det liv, de ønsker.
Dit ansvar bliver i høj grad at rådgive kunderne inden for forretningsområderne pension, bolig og investering.

Du vil overtage en bestående portefølje af tilfredse kunder, som du samtidig
udvikler og udvider.
Som person er du 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.
Du er fagligt velfunderet og har nogle års erfaring som rådgiver – og har
dermed også opbygget gode kreditkompetencer.
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.

