Lollands Bank søger filialdirektør til Maribo
Da vores nuværende ﬁlialdirektør i Maribo synes, at
tiden er inde til at nyde sit velfortjente otium, søger vi en
ﬁlialdirektør til bankens Maribo ﬁlial.

Vi forventer, at du:

Vi har brug for en ﬁlialdirektør, der brænder for at
videreføre den gode udvikling, som er kendetegnet ved
handlekraft, ordentlighed og værdiskabende
rådgivning til ﬁlialens privat- og erhvervskunder.

• er en motiverende leder, der har fokus på den gode trivsel og samarbejdet i ﬁlialen

Som ﬁlialdirektør har du:

• er opsøgende i lokalområdet

• det ledelsesmæssige ansvar for ﬁlialens 6 dygtige
medarbejdere
• ansvaret for ﬁlialens drift, hvor du som en dygtig
sparringspartner udøver aktiv ledelse med
målsætning og opfølgning og dermed sikrer,
at ﬁlialen fortsat udvikler sig positivt
• ansvaret for at skabe begejstring blandt
medarbejderne for derigennem at sikre, at
kunderne oplever engagement og dygtighed

• er udadvendt, har lysten og evnen til at være den bærende kraft for at ”åbne døre”
til nye kunder
• er en god kredit- og rådgivningsmæssig sparringspartner for dine medarbejdere
• sikrer en parathed til forandringer, både hos dig selv og dine medarbejdere
• er en aktiv bidragsyder i samarbejdet og udviklingen af bankens ledelsesteam

Om os:
I Lollands Bank har vi et uformelt miljø med korte beslutningsveje og et godt kammeratskab. Vi er nærværende for vores kunder og har fokus på høj tilgængelighed og stærk
faglighed.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Anders F.
Møller på tlf. nr. 54 97 15 33 eller mail afm@lobk.dk, eller nuværende ﬁlialdirektør
Søren Bursche på tlf. nr. 54 76 05 85 eller mail sb@lobk.dk.
Du sender din ansøgning med CV til HR-chef Connie Ahm via bankens hjemmeside.
Ansøgningsfrist: 25. januar 2018

Lollands Bank er en solid lokalbank med mere end 27.000 kunder og 6 ﬁlialer, der alle har kassebetjening. Vi tager ansvar og er med til at
skabe vækst og aktiviteter i lokalområdet. Vi driver banken med letforståelige og gennemsigtige produkter og ønsker at være en attraktiv
arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.
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Noget for pengene

