MAJ BANK SØGER KUNDECHEF
Brænder du for at yde kvalificeret investerings- og

nyder at være i dialog med potentielle og 		

formuerådgivning, og trives du i en kundevendt rolle,

eksisterende kunder

hvor høj faglighed og god kundedialog er i fokus? Så

er energisk, udadvendt og tillidsvækkende

har du nu muligheden for at blive en del af holdet i Maj
Bank. Vi er i en spændende udvikling med fokus på

Maj Bank fokuserer udelukkende på langsigtet

vækst og nye kunder.

opsparing og investering og tilstræber at gøre det
enkelt og overskueligt for kunderne. Vi deler gerne

Vi søger en energisk, dygtig og engageret kollega,

vores viden, så kunderne har de bedste forudsætninger

der med gejst, solid faglig ballast og en stærk

for at træffe deres valg på et oplyst grundlag.

personlighed er god til at skabe nye og langvarige
kunderelationer. Lige nu sidder du måske i en stilling

Vi er en del af Maj Invest-koncernen og arbejder tæt

som formuerådgiver, pensionsrådgiver, private banker

sammen med hele organisationen. Det betyder, at

eller investeringsrådgiver, og dit fokus bliver på at

vores kunder får glæde af Maj Invests analysearbejde

opbygge din egen kundeportefølje.

og den omfattende viden, der gennem årene er
opbygget hos Maj Invest.

På kontoret i Dronningens Tværgade i hjertet af
København er vi otte dedikerede kollegaer, heraf fire i

Du er velkommen til at kontakte direktør Tonny Nissen,

direkte kundevendte roller. Vi har alle mange års erfaring

tni@majbank.dk, 33 38 97 16, hvis du vil vide mere om

med investerings- og formueområdet og vægter faglig

Maj Bank og stillingen.

viden, kundefokus og personligt engagement højt.
Har du de kvalifikationer, vi søger, og kunne du tænke
Vi forventer, at du:
har minimum 3-5 års erfaring og solide resultater
inden for investerings- og formuerådgivning

dig at få en spændende og aktiv rolle i udviklingen af
vores fokuserede opsparings- og investeringsbank, ser
vi frem til at modtage din ansøgning.

har en god pensionsviden og har arbejdet med
rådgivning inden for pension

Vi holder løbende samtaler, så send gerne din ansøg-

er god til at skabe nye kunderelationer baseret

ning til job@majinvest.com hurtigst muligt og senest

på faglighed og integritet

mandag den 22. juni 2020 mærket ’Kundechef’.

Maj Bank blev etableret i 2015 og er en del af Maj Invest-koncernen. Maj Bank er Danmarks første bank, der alene fokuserer på kundernes langsigtede opsparing. Banken tilbyder konto og depot til alle former for opsparing og investering, men ikke udlån, lønkonti, dankort og betalingsservice.
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