Privatrådgiver
Er du erfaren privatrådgiver og drømmer om et job med større selvstændigt ansvar og frie
rammer? Brænder du for at rådgive og servicere nuværende og kommende kunder? Så er
du måske den nye privatrådgiver, som vi søger til vores filial i Kolding.
Handelsbanken i Kolding ligger i et attraktivt markeds-

Om dig

område med et stort potentiale for yderligere vækst på

Vi søger en fagligt stærk, resultatorienteret kollega, der

såvel privat-, formue- som erhvervsområdet.

trives med selvstændigt ansvar, og som samtidig er en
teamplayer. Vi har altid kundens behov og ønsker i fo-

Handelsbanken har en enkel og decentral forret-

kus, og vi leverer en høj kvalitet både i vores rådgivning

ningsmodel med kunden i fokus i alt, hvad vi gør. I

og produktudbud. Det er også vigtigt for os, at du er

Handelsbanken møder vores kunder altid beslutnings-

god til at formidle og kan omsætte budskaber og løs-

tagere – ikke budbringere. Det giver bedre og hurtigere

ninger, så det giver mening for vores kunder. Som per-

beslutningsprocesser for kunden – og mere ansvar til

son er du udadvendt, tillidsvækkende, og du har lyst til

den enkelte medarbejder. Vi arbejder ikke med individu-

og mod på at arbejde med nye forretningsmuligheder

elle salgsmål og budgetter, men indretter vores hverdag

hos kunderne.

og vælger vores indsatser der, hvor de skaber forretningsmæssig værdi og giver størst kundetilfredshed.

Næste skridt
Ønsker du at tage et nyt og spændende skridt i din

Om jobbet

karriere, og har du lyst til at bidrage til Handelsbankens

Sammen med det øvrige team får du ansvaret for din

udvikling i Kolding, ser vi frem til at modtage din ansøg-

egen portefølje af privatkunder. Kundeporteføljen har

ning på e-mail: job@handelsbanken.dk.

en stor bredde af kundetyper. I hverdagen bliver det dit
ansvar at sikre kunderne en kompetent kundeoplevelse

Vil du vide mere om jobbet, kan du kontakte direktør

og arbejde med at skabe og udvikle stærke, langvarige

Carsten Johansen på telefon 4456 4661 / 2829 4861

kunderelationer. Porteføljen vil have en størrelse, så du

eller e-mail cajo30@handelsbanken.dk eller stedfor-

også har mulighed for at arbejde med at tiltrække nye

trædende direktør Helle Aadal på telefon 4456 4668 /

kunder. På sigt ser vi dig tage ansvar for nogle af filia-

2892 2737 eller e-mail heaa02@handelsbanken.dk.

lens mere komplekse kunder til gavn også for din personlige og faglige udvikling.

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/kolding

