Direktør til Herlev
Vores nuværende direktør i Herlev har fået nye udfordringer i banken, og vi søger derfor en
ny til at stå i spidsen for filialen. Som direktør i Herlev får du frihed til at udnytte dine lederevner og forretningssans. I Handelsbanken er det nemlig dig, der har førertrøjen på, når der
skal træffes beslutninger om filialens drift og udvikling – og altid med kunden i fokus.
Som direktør er du forretningsorienteret og brænder

Det kræver, at du har stærke kompetencer både per-

for at styrke filialens position og synlighed i lokalområ-

sonligt og fagligt – blandt andet så du fx kan overskue

det. Derudover har du lyst til og gerne erfaring med le-

komplekse opgaver på erhvervsområdet, ligesom dine

delse. Det kan fx være fra en stilling som erhvervschef,

kreditkompetencer forventes at være på plads.

eller måske er du allerede filialdirektør. Uanset din baggrund er du fagligt kompetent både på privat- og er-

Vi forventer at du:

hvervsområdet.

• har erfaring med ledelse og har skabt gode resultater
• er fagligt og ledelsesmæssigt veluddannet, gerne

Handelsbanken i Herlev dækker områderne Herlev,
Søborg og Brønshøj, hvor vi mærker den positive udvikling og løbende får mange gode, nye kunder. Vores decentrale organisation giver stor frihed til at træffe lokale
beslutninger, der passer til kunderne og markedsområdet. Vi arbejder ikke med salgsmål og budgetter, men
prioriterer vores indsatser der, hvor de skaber mest for-

med en uddannelse minimum på HD-niveau
• kan motivere, styrke samarbejdet og trivslen – og
går selv foran for at skabe resultater
• tænker og agerer kunde- og forretningsorienteret –
og er proaktiv
• er beslutningsdygtig og stærk i dit møde med
kunderne

retningsmæssig værdi og giver størst kundetilfredshed.

• kan leve op til ambitionen om høj kundetilfredshed

Vi har brug for dig, der kan lide at tage ansvar, og som

Yderligere information

har lyst til at være med til at fastholde og udbygge vo-

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkom-

res hidtidige gode udvikling i filialen. Du evner at skabe

men til at kontakte områdechef Ulrik Johannessenpå

resultater både via egen indsats, dit omfattende lokale

e-mail: uljo07@handelsbanken.dk, telefon:4679 1219 /

netværk og sammen med dit team.

2677 2555, eller personalechef Ann-MariAgerlin på email: anag01@handelsbanken.dk, telefon: 4679 1239 /

Ambitionerne er høje, og vores kunder på såvel privat-

2022 8239.

som på erhvervsområdet er vant til og forventer rådgivning på et højt niveau – det gælder både vores service-

Din ansøgning og dit cv skal du sende til

niveau og vores faglighed, som tilsammen skaber gode

job@handelsbanken.dk

kundeoplevelser.
Vi glæder os til at høre fra dig.

I Handelsbanken gør vi tingene på vores egen måde og har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Vores forretningsmodel er
decentral, og beslutningskompetencen ligger i vores 57 filialer, der arbejder lokalt med både privat- og erhvervskunder.
Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger for kunden.
Vi har konstant fokus på at give kunderne en endnu bedre oplevelse end i går, og det kræver et godt og stærkt internt
samarbejde. Vi er en universal bank, blandt verdens stærkeste og nordens mest internationale. I Danmark har vi både
lokale specialister og Handelsbanken-koncernen i ryggen med mere end 800 filialer i flere end 20 lande.

handelsbanken.dk/herlev

