ANDELSKASSEN I HOBRO
SØGER EN KUNDERÅDGIVER
Vil du arbejde i en bank, der med afsæt i en stærk lokal forankring har
iværksat en spændende strategi med ambitiøse mål?

Bliv en vigtig spiller - på et stærkt hold
Du kommer til at arbejde i en bank, hvor sammenhold og
samarbejde er vigtige værdier – og hvor vi gør en dyd ud af,
at spille hinanden gode på tværs af banken.
Andelskassen i Hobro er en ﬁlial med et stort opland i et
spændende område med vækstpotentiale. Vi er et hold på
9 medarbejdere, som nyder godt af en alsidig hverdag og
byens bedste placering på Store Torv.
Du vil overtage en eksisterende kundeportefølje, som alene
består af kunder med rådgivningsbehov.
Trives du med en god og uformel stemning, og vil du være
med til at sikre vores kunder gode oplevelser i kontakten til
os, så glæder vi os til at byde dig velkommen som vores nye
kollega.
Din hverdag som kunderådgiver
• Du tilpasser din rådgivning til den enkelte kunde og giver
kunden et godt beslutningsgrundlag
• Du skaber resultater
– til gavn for kunden og dermed også for banken
• Du skaber nære og langvarige relationer til dine kunder
• Du tager ansvar og udfordrer - og siger tingene, som de er

• Du er opsøgende over for nye og eksisterende kunder
• Du foretrækker en dagligdag med højt humør og glade
kolleger
• Du har naturligvis den ﬁnansielle uddannelse på plads – og
har styr på dit kredithåndværk
Andelskassen som arbejdsplads
Med godt 310 medarbejdere og en balance på 11 mia. kr.
har Danske Andelskassers Bank A/S - i daglig tale Andels–
kassen - en vision om at være ”det rigtige valg – gennem
hele livet”. Det gælder både for kunder og medarbejdere.
Du får en arbejdsplads, hvor både stilen og tonen er uformel,
og hvor vi prioriterer kollegernes trivsel og videreuddannelse
højt. Du kan se frem til en afvekslende hverdag, som du selv
har stor indﬂydelse på.
Vi glæder os til at høre fra dig
Har du lyst til at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte centerdirektør Jesper Skov Mikkelsen
på telefon 87 99 54 33 eller HR-partner Laila Kühnau på
telefon 87 99 30 78.
Send din ansøgning hurtigst muligt. Vi afholder samtaler
løbende.

Andelskassen i Hobro, Store Torv, Adelgade 30B, 9500 Hobro
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 110 medarbejdere
Andelskassen har 16 ﬁlialer og et landbrugscenter
Vi er i alt 310 medarbejdere
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
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