Direktør til Roskilde
Vores nuværende direktør i Roskilde har fået nye udfordringer i banken, og vi søger derfor
en ny til at stå i spidsen for filialen.
Handelsbanken i Roskilde er en yderst velfungerende
filial med en god og kontinuerlig tilgang af nye kunder
på såvel privat og formue som på erhverv, og en
meget positiv forretningsmæssig udvikling. Filialen, der
er etableret i 2004 og i dag har ni medarbejdere, ligger i et meget attraktivt markedsområde bestående af

• Du kan lide at gå foran og vise, at du er proaktiv,
beslutningsdygtig og stærk i en forhandlingssituation
• Du er fagligt kompetent, har bred erfaring med
kunderådgivning – herunder ikke mindst erhverv – og
er stærk på kreditområdet
• Du er i stand til at balancere både dit eget og dit

Roskilde og omegnskommuner. Der er fortsat et meget

teams fokus på yderligere forretningsudvikling og høj

stort udviklingspotentiale og gode muligheder for vækst

kundetilfredshed

med udgangspunkt i filialens høje kundetilfredshed og

• Du trives med ansvar og stor handlefrihed

gode omdømme.

• Du har sikkert allerede et godt netværk i markedsområdet og under alle omstændigheder både lyst og

Du har allerede nogen erfaring som leder, og som

evne til at etablere og udbygge dit lokale netværk

direktør i Roskilde får du mulighed for at sætte dit præg
på en spændende filial og frihed til at udnytte dine

Yderligere information

evner til fulde, både forretningsmæssigt og ledelses-

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at

mæssigt. Det bliver dit ansvar at videreudvikle filialen på

kontakte adm. direktør Lars Moesgaard på telefon

såvel privat og formue som på erhverv og skærpe posi-

4679 1201, områdechef Henrik Bach på telefon

tionen i lokalområdet via deltagelse i netværk, relationer

4679 1616 eller personalechef Ann-Mari Agerlin på te-

til bankens samarbejdspartnere og ikke mindst som

lefon 4679 1239.

leder for et ambitiøst team.
Din ansøgning og dit cv skal du sende til
• Du er en ambitiøs, forretningsorienteret og inspire-

job@handelsbanken.dk.

rende leder
• Din tilgang til alle typer opgaver er præget af faglig-

Vi glæder os til at høre fra dig.

hed, entusiasme og høj kvalitet

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/roskilde

