Erhvervscenter Vestjylland
søger erhvervsrådgiver
Vil du arbejde i en bank, som er stærkt engageret i sit
lokalområde, og som tager ansvar for lokal vækst og
udvikling? Vi søger en erhvervsrådgiver, som kan give
rådgivning af høj kvalitet og vil yde en særlig indsats
for at hjælpe virksomheden i alle faser - lige fra opstart
til overvejelser om generationsskifte.
Erhvervscenter Vestjylland er et erhvervscenter i en
god udvikling i et område med høj aktivitet. Vi er et
hold på 10 medarbejdere bestående af erhvervsrådgivere og kundemedarbejdere. Vi dækker Varde og
Esbjerg kommuner.

Du kan give kunden dygtig erhvervsrådgivning,
som er til at forstå.
Du er serviceminded og arbejder altid for at gøre
det nemt for kunden.
Du tager ansvar og udfordrer – og siger tingene,
som de er.
Du evner at tilpasse din rådgivning til den enkelte
virksomhed og dens specifikke muligheder og
udfordringer.

Hvordan er det at arbejde i Andelskassen?

Trives du med en god og uhøjtidelig stemning, og
vil du være med til at sikre vores erhvervskunder
rådgivning af høj kvalitet, kort ekspeditionstid og hurtige tilbagemeldinger, så glæder vi os til at byde dig
velkommen som vores nye kollega.

Samarbejde er en kerneværdi i Andelskassen. Vi er en
bank med en flad struktur, hvor vi lytter til vores medarbejdere. Hos os får du en arbejdsplads, hvor både
stilen og tonen er uformel, og hvor vi prioriterer kollegernes trivsel og videreuddannelse højt. Du kan se
frem til en afvekslende arbejdsdag, som du selv har
stor indflydelse på.

Er du en dygtig privatkunderådgiver, som har erfaring
med mindre erhverv, er du også velkomme til at søge
stillingen.

Høj kvalitet, stærke værdier og ikke mindst lokalt engagement kendetegner vores medarbejdere og det
arbejde, de udfører.

Hvordan er du som erhvervsrådgiver?

Vi glæder os til at høre fra dig

Du kan skabe nære og langvarige relationer til
dine erhvervskunder.
Du har mod på opsøgende salg og at byde nye
erhvervskunder velkommen.

Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte erhvervsdirektør Søren Mouritzen
29 12 05 16. Send din ansøgning hurtigst muligt via
andelskassen.dk.

Erhvervscenter Vestjylland, Kærgårdsvej 12, Nordenskov, 6800 Varde
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 95 medarbejdere
Andelskassen har 14 filialer i Jylland og på Fyn.
Andelskassen har et erhvervscentre og et landbrugscenter
Vi er i alt 320 medarbejdere.
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
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