Direktør til Ballerup
Er du faglig kompetent og en motiverende leder? Sætter du trivsel og kundetilfredshed i
højsædet? Så er du måske vores nye filialdirektør.
Vores nuværende direktør har fået nye udfordringer i

Dine faglige kompetencer

banken, og vi søger derfor ny direktør. Handelsbanken

• Du er fagligt og ledelsesmæssigt veluddannet, gerne

i Ballerup er en velfungerende filial med en god position

med en uddannelse på minimum HD-niveau

i lokalområdet. Med et dygtigt og engageret medarbej-

• Du har erfaring med ledelse og har skabt gode

derteam leverer vi kompetent rådgivning og hverdagsservice i verdensklasse, hvilket afspejler sig i vores høje
kundetilfredshed. Filialen driver en sund forretning på
både privat- og erhvervsområdet. Du vil blive leder for
en filial, der befinder sig i et spændende markedsområde med et stort potentiale.

resultater
• Du har bred erfaring med kunderådgivning – her
under ikke mindst erhverv – og er stærk på kredit
området
• Du er stærk til at etablere og udvikle relationer og
netværk
• Din tilgang til alle typer opgaver er præget af faglig-

Som filialdirektør får du frihed til udnytte dine evner fuldt

hed, entusiasme og høj kvalitet

ud. En del af din opgave bliver at sørge for, at både du
og dine medarbejdere udnytter jeres fælles potentiale

Yderligere information

maksimalt med fokus på både eksisterende og kom-

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at

mende kunder.

kontakte adm. direktør Lars Moesgaard på telefon
4679 1201, områdechef Jakob Nordahl Weber på tele-

Om dig

fon 4679 1219 eller personalechef Ann-Mari Agerlin på

Dine personlige kompetencer

telefon 4679 1239.

• Du er en motiverende og ambitiøs leder
• Du er proaktiv og går altid forrest

Din ansøgning og dit cv skal du sende til

• Du har gode samarbejdsevner – og forstår at bruge

job@handelsbanken.dk.

dem over for både kunder og medarbejdere
• Du er ansvarsbevidst og arbejder struktureret

Vi glæder os til at høre fra dig.

• Du går ikke på kompromis med kundetilfredsheden

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/ballerup

