Pensionschef

til hovedkontoret i Dannebrogsgade, Odense C.
OM JOBBET
Vi søger en pensionschef til at stå i spidsen for
koncernens pensionsrådgivning.
Pensionschefens væsentligste opgaver er at sikre
vidensdeling samt udvikling af rådgivernes kompetencer på pensionsområdet. Der vil også være
kunderelateret mødeaktivitet. Det vil primært være
i form af sammøder med rådgiverne, men i enkelte
situationer også selvstændige møder med kunder.
Pensionschefen er relationsansvarlig overfor vores
samarbejdspartner, Letpension.
Vi har et ønske om at kompetenceløfte hele formueområdet, og du har mulighed for at få stor indflydelse
på den transformation.
OM DIG
Du befinder dig godt med både at sikre implementering af de ting, der regulerer pensionsområdet samt
med sparring med dine kollegaer og rådgivning af
kunder.
Du motiveres af at skabe resultater og ser muligheder
frem for begrænsninger.
Du er løsningsorienteret og evner også at se
alternative løsninger. Du har gode formidlingsevner
og er forhandlingsvant både i relation til kundemøder
og i relation til den interne formidling til dine kolleger
i filialen. Du ser det som en helt naturlig del af jobbet
at deltage i relevante fag- og kundearrangementer.

OM OS
Nordfyns Bank er en dynamisk og innovativ bank,
og vi har alle de produkter og services, som vores
kunder forventer af os. Vi trives som et rigtig godt alternativ til storbankerne. Vi lægger vægt på engagement, nærvær og kompetence i den måde, vi agerer
på. Vi er bevidste om vores begrænsninger men i
langt højere grad om vores muligheder.
Som ansat i Nordfyns Bank har du en meget stor
grad af frihed i dit arbejde, og du vil opleve hurtige
beslutninger, der træffes lokalt. Vi arbejder ud fra et
værdisæt med gensidig respekt som omdrejningspunkt.
Vores filialer træffer beslutningerne lokalt, og det er
her, man som kunde møder sin rådgiver. Er der
rådgivningssituationer, der kræver en særlig
ekspertise, har vi en stab af fagspecialister, der kan
deltage i rådgivningsmøder i vores filialer.
Hvis du har uddybende spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte underdirektør Michael Kjærgaard på tlf.
59 48 93 70 / 61 77 82 63.
Ansøgningsfristen er den 15. august 2020. Der afholdes samtaler løbende. Du kan søge jobbet online
HER
Vi glæder os til at høre fra dig.

Din tilgang til jobbet kan være mange. Du kan sidde
i et tilsvarende job i dag. Du kan også være pensionsspecialist men ønsker at tage skridtet videre, og
påtage dig en ledelsesopgave. Uanset din baggrund,
så er vi indstillet på at klæde dig på uddannelsesmæssigt, såfremt der er behov for det.

Nordfyns Bank har hovedkontor i Odense C og filialer i Nordfyns, Kerteminde, Middelfart og Odense kommuner. Datterselskabet Nordfyns Finans tilbyder
erhvervsleasing i hele Danmark og er også en del af Nordfyns Bank koncernen, der beskæftiger 120 medarbejdere. Nordfyns Bank har mere end 6000 aktionærer og har
al den frihed og handlekraft, som gør Nordfyns Bank til en god og dynamisk arbejdsplads med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder.

