Kan du tale om alt?

Pensionsspecialist
søges

Stilling:
Pensionsspecialist til vores
Forretningssupport i hovedkontoret i
Aarup.
Ansøgningsfrist:
Vi inviterer løbende kandidater til
samtale

Totalbanken har hovedkontor i
Aarup centralt på Fyn med
stabsfunktioner, ErhvervsCenter og
privatfilial, to filialer i Odense samt
filial i Tommerup. Her samarbejder
ca. 80 medarbejdere i en flad,
fleksibel og handlekraftig
organisation. Banken har en
balance på ca. 3,6 mia. kr. Vores
kunder er private husstande samt
små og mellemstore virksomheder.
Læs mere på totalbanken.dk.
Årets bank
Totalbanken er i 2020 blevet kåret
som Årets bank i gruppen af mindre
banker. Bag kåringen står
FinansWatch samt konsulent- og
revisionsselskabet EY.

Er du pensionsspecialist eller en dygtig pensionsrådgiver, der har mod på yderligere
specialisering? Evner du at løfte pensionskompetencen i Totalbanken, så er du
måske vores nye pensionsspecialist? Vi har ambitiøse mål, vi har rigtig travlt, og vi
ønsker at øge vores indsats på pensionsområdet yderligere. Du bliver en del af et
team med ti dygtige kolleger, som brænder for at understøtte forretningen og
samtidig har overskud til et godt grin og en uformel omgangstone.
Vi tilbyder
et job i en fleksibel og ambitiøs organisation, hvor DU
•
•
•
•
•
•

som fagansvarlig på tværs af banken skal udvikle forretningsområdet
pension i samarbejde med filialernes pensionsansvarlige og backoffice
skal være sparringspartner for bankens rådgivere
skal håndtere samarbejdet med bankens pensionspartnere
skal formidle pensionsviden og strømline bankens forretningsgange og
interne processer
får tæt samspil med bankens specialister på bolig, formue/investering,
erhverv mv.
får en udviklende og varieret dagligdag præget af tillid og delegering af
ansvar

Som medarbejder i Totalbanken omfattes du af en række medarbejdergoder som fx
personalebank, sundhedsforsikring, ulykkesforsikring og en aktiv personaleforening.
Vi forventer
at DU
•
•
•
•
•
•
•

har høj faglig viden på pensionsområdet og den teoretiske baggrund i orden
har en forretningsorienteret tilgang
er en god kommunikator
er it-mæssigt stærk i relevante pensionssystemer samt i Excel og
PowerPoint. Kendskab til BEC-systemer er en fordel men ikke et krav
har kendskab til Letpension
kan løfte administrative opgaver på pensionsområdet i samarbejde med
kolleger
er initiativrig og løsningsorienteret

Er du interesseret?
Så send din ansøgning hurtigst muligt til Bankdirektør Ivan Sløk via
www.totalbanken.dk/kontakt (vælg Ansøgning under Afdeling/Filial). Vi inviterer
løbende kandidater til samtale. Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til
at ringe til Afdelingsdirektør Lasse Krull på telefon 63 457 223.

