Nordfyns Finans er i en rivende udvikling og søger lige nu

Leasingkonsulent
Med reference til selskabets direktør søges endnu en
leasingkonsulent, der skal være med til at fortsætte den
stærke udvikling af Nordfyns Finans fra vores domicil i
Aarup.
OM JOBBET
Du får mulighed for at opbygge egen kundeportefølje,
hvor du har det salgs- og kreditmæssige ansvar. Herudover skal du sammen med Nordfyns Finans’ øvrige konsulenter sikre, at der bliver taget godt imod nye kunder
og samarbejdspartnere.
Vi ser dig også som ansvarlig for implementering og
udbredelse af vores nyudviklede webløsning til forhandlere.
Du vil desuden skulle indgå i det team, der repræsenterer Nordfyns Finans på udstillinger og messer. Det
sker oftest via brug af vores leasingbus. Endelig er der i
mindre omfang diverse ad hoc aktiviteter og opgaver,
som vi løser i fællesskab.
OM DIG
Du stortrives i en resultatorienteret organisation. Som
person er du udadvendt og proaktiv, og du besidder en
udpræget lyst til at skabe gode resultater. Du trives med
selvstændigt arbejde, men fungerer også godt som en
del af et salgsteam.
Du er god til at opnå nye kontakter og fastholde dem.
Du ser det som en selvfølge at deltage i vores interne
sociale aktiviteter.

DIN ERFARING
Du kommer højst sandsynligt fra andet leasingselskab eller fra et job som erhvervsrådgiver i et
pengeinstitut. Du har flere års erfaring, herunder
teoretisk/praktisk erfaring i kreditmæssig behandling
af kundeengagementer.
OM OS
Nordfyns Finans er etableret i 1980 og er et 100% ejet
datterselskab af Nordfyns Bank. Vi er pt. 10 medarbejdere, der alle har stor erfaring indenfor den finansielle sektor.
Hos os er der ikke langt fra tanke til handling. Det
sikrer bl.a. korte svartider til vores kunder og stort
råderum for vores medarbejdere. Vi arbejder ud fra et
værdisæt, hvor gensidig tillid og frihed under ansvar
er centrale omdrejningspunkter.
Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside, nordfynsfinans.dk, og har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte direktør Morten Larsen på
tlf. 59 48 95 57 / 23 30 03 50.
Din ansøgning med CV og gerne foto skal du
sende elektronisk til direktør Morten Larsen på
morten@nordfynsfinans.dk

www.nordfynsfinans.dk

Nordfyns Finans er et 100 % ejet datterselskab af Nordfyns Bank, der er en stærk og selvstændig bank med 8 filialer.
Nordfyns Bank har hovedkontor i Bogense og filialer i Nordfyns -, Kerteminde -, Middelfart - og Odense kommuner.
Nordfyns Finans og Nordfyns Bank er i rigtig god vækst og har mere end 6000 aktionærer. Vi har al den
frihed og handlekraft, som gør Nordfyns Finans og Nordfyns Bank til en god og dynamisk
arbejdsplads med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder.

