ANDELSKASSEN SØGER LEASINGSPECIALIST TIL NYT KOMPETENCECENTER
Vil du arbejde i en bank, der med afsæt i en stærk lokal forankring har iværksat
en spændende og udviklingsfokuseret strategi med ambitiøse mål?
Bliv en vigtig spiller - på et stærkt hold
Andelskassens nye kompetencecenter bliver det faglige
videnscenter i banken. Medarbejderne i kompetencecentret
skal i det daglige støtte op om salget i Andelskassens 15
filialer og rådgivningscentre – fra Koldby i nord til Svendborg
i syd, fra Esbjerg i vest til København i øst.
Kompetencecentret kommer til at bestå af specialister
inden for bolig, pension, forsikring, Private Banking, leasing
samt vurderingsspecialist på erhverv. Der er tale om en ny –
højtprioriteret – enhed i banken, hvorfor det forventes, at du
aktivt vil være med til at udvikle kompetencecenteret, styrke
rådgivningen i vores filialer og være med til at skabe den
fremtidige vækst i Andelskassen.
Din hverdag som leasingspecialist
Med reference til erhvervsdirektøren får du ansvaret for at
understøtte rådgivningen af bankens kunder i relation til
leasing – en vigtig del af vores kundetilbud.
Jobbet giver dig en stor kontaktflade til dine kolleger i filialerne og rådgivningscentrene, da du skal understøtte erhvervskundecheferne på forskellige områder: Faglig udvikling,
deltagelse i kundemøder, være delansvarlig for opnåelse af
budgetter på leasingområdet.
Dine ansvarsområder
• Fortsat udvikling af vores leasing koncept
• Medansvarlig for forretningsmæssig udvikling på området
• Medansvarlig for politikker og forretningsgange.
• Afholdelse af møder med kunder
• Deltagelse i netværksmøder og møder med beslutningstager på vores erhvervskunder
• Skabe vækst på leasingområdet ved at tiltrække nye
kunder
Dine personlige egenskaber og faglige kompetencer
• Du er initiativrig og ansvarsbevidst
• Du er en god netværker

• Du er i stand til at omsætte din viden til forretningsmæssige muligheder
• Du har gode it-færdigheder
• Du er fleksibel i forhold til arbejdstider
• Du foretrækker et job med varierede arbejdsopgaver og
er i stand til at bevare overblikket og det gode humør
trods travlhed og skarpe deadlines.
• Du motiveres af at dagene ikke er ens
• Du vil have det godt med at være på landevejen en stor
del af tiden.
• Du er vant til selv at planlægge din arbejdsdag, hvilket
giver fleksibilitet i din dagligdag
• Du er vant til at arbejde med leasing som ekspertiseområde.
• Du er uddannet i og har erfaring fra den finansielle sektor
• Du har relevant uddannelse - HD 2. del eller lignende.
Andelskassen som arbejdsplads
Med godt 310 medarbejdere og en balance på 11 mia. kr.
har Danske Andelskassers Bank A/S - i daglig tale Andelskassen - en vision om at være ”det rigtige valg – gennem
hele livet”. Det gælder både for kunder og medarbejdere.
Du bliver ansat i en bank med en flad struktur og en nærværende ledelsesstil, hvor stilen og tonen er uformel. Der er
bred involvering, delagtiggørelse og gode muligheder for at
få stor indflydelse på bankens fortsatte vækstrejse. Du kan
se frem til et tæt samspil med dine nye kolleger i kompetencecenteret, samt vores filialnet og hovedkontor, og der
venter dig en afvekslende arbejdsdag, som du selv har stor
indflydelse på.
Ansøgningsfrist
Snarest muligt. Samtaler vil blive holdt løbende.
Vil du vide mere om banken eller stillingen, er du
velkommen til at kontakte HR- partner Laila Kühnau
på 8799 3078 / 6029 5424.
Send din ansøgning via andelskassen.dk.

Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, 8830 Tjele.
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 110 medarbejdere.
Andelskassen har 15 filialer og et landbrugscenter.
Vi er i alt 310 medarbejdere.
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
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