
 

KUNDERÅDGIVER TIL FRØS SPAREKASSE, VEJLE 
  

  

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.  

Til Vejle privatafdeling, der p.t. beskæftiger ni privatrådgivere, søger vi en 

rådgiver, der vil være med til at skabe rammerne om en attraktiv arbejdsplads 

med engagerede medarbejdere. Sparekassen har været til stede i Vejle i over 

ti år og her bakker vi op om udvikling, lokalsamfundet, sport og kultur. Til at 

understøtte den fremtidige vækst i afdelingen søger vi nu en dygtig kunde-

rådgiver, som brænder for at være tæt på kunderne med professionel 

rådgivning og som kan skabe relationer til nye attraktive kunder. 

 

Se mere på www.Froes.dk 

 

Vil du være del af et engageret og resultatorienteret team og 

vil du arbejde med tilfredse kunder?  

SOM KUNDERÅDGIVER I FRØS SPAREKASSE 

får du mulighed for at skabe rammerne for en attraktiv arbejdsplads med 

engagerede medarbejdere. Du overtager en portefølje af attraktive 

privatkunder og 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.  

Frøs Sparekasse i Vejle 

Afdelingen består af ni medarbejdere på privat og fem på erhverv. En samlet 

afdeling på i alt 14 kollegaer med godt humør og højt til loftet. 



Frøs Sparekasse er i en spændende udvikling med fokus på høj kunde-

tilfredshed, lokal forankring og høj medarbejdertilfredshed, der skal gå hånd i 

hånd med godt købmandskab. 

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 kan sætte dig ind i kundernes behov og ønsker – og ”ser mennesket i 

kunden” 

• Du er faglig dygtig og gerne med brede kompetencer inden for 

investering, bolig og pension 

• Du har en uddannelsesmæssig baggrund målrettet den finansielle sektor 

• Du er engageret og effektiv 

• Du er stærk på kreditområdet 

• Du er team-orienteret på mål, men kan arbejde selvstændigt 

• Du er struktureret og overholder deadlines. 

Jobbet 

Du overtager en kundeportefølje med mange tilfredse kunder. Vi har nogle af 

sektorens mest tilfredse kunder. Samtidig får du mulighed for at udbygge 

porteføljen. Derudover får du   

• mulighed for at bringe dine største kompetencer i spil 

• 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.  

mailto:brodal@brodalsearch.dk

