ERHVERVSRÅDGIVER SØGES
TIL FREDERIKSKAJ I KØBENHAVN
Er du erhvervsrådgiver, eller drømmer du om at blive det? Har du pionerånd i blodet,
og er du en stærk netværksskaber? Så kan du blive en del af et unikt hold,
som er stærkt engageret i lokalområdet, og som tager ansvar for lokal vækst og udvikling
- og kom med på vores rejse mod nye højder.
Bliv en vigtig spiller - på et stærkt hold
Opstart af Andelskassen på Frederikskaj ligger nu mere
end 1 år tilbage – og vi har oplevet en forrygende start med
velkomst til mere end 1.000 nye kunder og etablering af
betydelige netværksrelationer. Pionerånden hersker stadig
i vores enhed, og vi søger efter en kollega, der bliver en del
af vores erhvervsaktiviteter. Vi forventer, at vores hverdag
med erhvervskunder vil udvikle sig med yderligere hast i de
kommende år, hvor vi vil udbygge vores netværk til også at
omfatte Nordsjælland via vores rådgivningskontor på Lottenborgvej i Lyngby.
Du ﬁnder det spændende at blive en del af en dedikeret og
målrettet pionerkultur med fokus på nye kunder og netværk.
Du er allerede en erfaren erhvervsrådgiver og ønsker at videreudvikle dig. Alternativt er du en skarp privatrådgiver med
lidt eller begrænset erfaring med erhvervskunder og har nu
lyst til at bygge mere på dine kompetencer. Vigtigst for den
rette proﬁl er, at du har lysten til at arbejde med nye erhvervskunder og netværk, og at du i øvrigt beﬁnder dig godt i en
arbejdsdag med et højt aktivitetsniveau, samtidig med du
har fokus på de mange udviklingspotentialer, personligt som
arbejdsmæssigt.
Hvordan er du som erhvervsrådgiver?
• Du er udadvendt og altid klar til at kontakte nuværende og
potentielle kunder - også uopfordret
• Du er en netværksskaber og har allerede et godt netværk,
som du forstår at pleje og udvikle
• Du har pionerånd i blodet og beﬁnder dig godt med at
bruge mange timer på spændende opgaver

• Du er serviceminded og har fokus på at give kunden en
god oplevelse
• Du evner at tilpasse din rådgivning til den enkelte kunde, så
kunden får et godt beslutningsgrundlag
• Du har en høj faglighed og er klar på at efteruddanne dig,
når det er relevant at få udbygget værktøjskassen
Andelskassen som arbejdsplads
Med 310 medarbejdere og en balance på 11 mia. kr. har
Danske Andelskassers Bank - i daglig tale Andelskassen - en
vision om at være ”det rigtige valg - gennem hele livet”. Det
gælder både for kunder og medarbejdere. Samarbejde er
en kerneværdi i Andelskassen. Du får en arbejdsplads med
en ﬂad struktur, vi lytter til vores medarbejdere og har korte
beslutningsveje. Stilen og tonen er uformel, og vi prioriterer
kollegernes trivsel og videreuddannelse højt. Du kan se
frem til en afvekslende arbejdsdag, som du selv har stor
indﬂydelse på.
Andelskassen på Frederikskaj har desuden en central beliggenhed med gode adgangsforhold, uanset om du kommer
hertil i bil, offentlige transportmidler eller cykel.
Høj kvalitet, stærke værdier og ikke mindst lokalt engagement kendetegner vores medarbejdere og det arbejde, de
udfører.
Vi glæder os til at høre fra dig
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til
at kontakte centerdirektør Claus Baunsgaard på
T: 87 99 59 01 / 30 30 15 26 eller HR-partner Laila Kühnau
på T: 87 99 30 78. Send din ansøgning hurtigst muligt via
andelskassen.dk.

Andelskassen på Frederikskaj, Frederikskaj 4, 2450 København SV.
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 110 medarbejdere.
Andelskassen har 18 ﬁlialer og et landbrugscenter.
Vi er i alt 310 medarbejdere.
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
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