Privatrådgiver
Vil du være en del af teamet i et af Københavns mest eftertragtede områder? Har du
ambitioner, og søger du efter forretningsmæssige muligheder og personlig udvikling? Så er
du måske vores nye privatrådgiver.
Hos Handelsbanken Amager har vi altid kunden i fo-

Om dig

kus, og det betyder, at du som rådgiver hos os vil op-

Hvis det lyder som noget for dig, så kan vi tilbyde en

leve en stor grad af frihed under ansvar. Vi lægger stor

arbejdsplads med stor faglighed og et stærkt sammen-

vægt på, at den enkelte medarbejder har et stort an-

hold. Vi forestiller os, at du

svar og stor beslutningskompetence i forhold til kunder og medbestemmelse på vores målsætninger i filialen. Det betyder, at i hverdagen bliver det dit ansvar at

• er fagligt stærk og har en relevant uddannelse på fx
HD-niveau

sikre dine kunder en god oplevelse, kompetent rådgiv-

• er positiv, udadvendt og ambitiøs

ning samt at skabe langvarige og stærke kunderelatio-

• er struktureret i dit arbejde

ner. Herudover vil du sammen med filialdirektøren være

• er en teamplayer

ansvarlig for målrettet arbejde med et prospektområde.

• har et stort servicegen

Vi glæder os til at byde vores nye kollega velkommen

Vil du vide mere?

til et team, der lægger stor vægt på personlig og fag-

Vil du vide mere om jobbet, kan du kontakte direktør

lig udvikling. Vi sætter pris på det gode samarbejde og

Jakob Pilegaard Hansen på telefon 6038 3499.

går til opgaverne med højt humør og en uformel om-

Du sender dit cv og din ansøgning på:

gangstone.

job@handelsbanken.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.

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 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/amager

