DANSKE ANDELSKASSERS BANK SØGER
STORKUNDECHEF TIL BANKENS
STORKUNDEAFDELING
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
Danske Andelskassers Banks storkundeafdeling har ansvaret for bankens større og komplekse erhvervskunder. Ansvarsområdet, som
omfatter rådgivning, kredithåndtering og salg til
bankens større erhvervskunder, sker i tæt samarbejde med bankens 12 lokale rådgivningscentre. Bankens rådgivningscentre dækker
geograﬁsk fra Koldby i nord til Svendborg i syd,
fra Esbjerg i vest til København i øst.
Storkundeafdelingens formål er:
• At være et fagligt fyrtårn i organisationen
• At sikre en professionel rådgivning af bankens største erhvervskunder i samarbejde
med det lokale rådgivningscenter
• At skabe ekstra værdi for både kunder og
banken
• At bidrage til udvikling og implementering af
nye koncepter og tiltag
Med reference til afdelingsdirektøren
får du bl.a. ansvaret for:
• Strategisk sparring med erhvervskunden,
herunder forståelse for virksomhedens
markedsforhold, styrker og svagheder, samt
afdækning af kundens ﬁnansielle behov for
individuelle løsninger
• Rådgivning af kunder i samarbejde med det
lokale rådgivningscenter
• Udvikle forretningssamarbejdet med bestående erhvervskunder
• Medvirke til at tilføre banken nye attraktive
erhvervskunder i storkundesegmentet
• Udarbejde virksomhedsanalyser, herunder
kreditvurderinger
• Udarbejdelse af bestyrelsesindstillinger
Dine personlige egenskaber og faglige
kompetencer
• Du er ﬂeksibel i forhold til arbejdstider
• Du er i stand til at bevare overblikket og
det gode humør trods travlhed og skarpe
deadlines
• Du er vant til selv at planlægge din arbejdsdag, hvilket giver ﬂeksibilitet i din dagligdag

• Du er målrettet og selvdreven med fokus på
den gode kundeoplevelse samtidig med, du
sikrer en merværdi for banken
• Du har en solid erfaring med rådgivning og
håndtering af mellemstore selskaber, som
opererer både nationalt og internationalt
• Du har en relevant bankuddannelse suppleret med en videregående uddannelse på HD
eller kandidatniveau
• Du har erfaring fra den ﬁnansielle sektor og
gerne fra et lignende job.
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 og
delagtiggørelse.
Du kan se frem til et tæt samspil med dine
kolleger i bankens lokale rådgivningscentre
samt bankens team af specialister inden for
leasing, cash management, risk management,
investering og handel med udlandet.
Storkundeafdelingen arbejder ud fra bankens
hovedkontor, som er beliggende i Hammershøj
mellem Viborg og Randers.
Der venter dig en spændende arbejdsdag,
som du selv har stor indﬂydelse på.

Fordele som storkunde
i Danske Andelskassers Bank

Personlig rådgivning
Direkte adgang til storkundechef og
erhvervskundechef, der kender
virksomhedens forretningsmodel,
potentialer og udfordringer.

Fast team af erfarne specialister
Hjælp fra et team af bankens erfarne
specialister, der er klar til at rådgive om
leasing, cash management, risk management, investering og handel med
udlandet.

Skræddersyet samarbejdsplan
Fælles og skræddersyet samarbejdsplan med konkrete aftaler for, hvilke
rådgivningsydelser og services der
er relevant for virksomheden henover
året.

Ansøgningsfrist
Snarest muligt. Samtaler vil blive holdt løbende.
Vil du vide mere om banken eller stillingen, er
du velkommen til at kontakte afdelingsdirektør
Finn Dahl Jensen på 8799 5734 / 2184 7202
og/eller erhvervsdirektør Nicolai Fl. Frederiksen
på 8799 3062 / 6120 4844.
Send din ansøgning via andelskassen.dk.

Handlekraftig ﬁnansiel partner
Handlekraftig ﬁnansiel partner med
korte beslutningsprocesser og tæt
dialog med bankens øverste ledelse,
når det kræves.

Danske Andelskassers Bank, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
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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