Erhvervsrådgiver
Handelsbanken i Holstebro søger kompetent og ambitiøs erhvervsrådgiver
med stærke kompetencer inden for rådgivning og kreditgivning til mellem
store og større erhvervskunder.
Vi tilbyder et job, hvor du har vide muligheder for at

Vi forventer, at du:

træffe gode, selvstændige beslutninger. Vi arbejder ikke

• har erfaring med behovsafdækning, rådgivning og

med salgsmål og budgetter, men indretter vores hverdag og vælger vores indsatser der, hvor de skaber forretningsmæssig værdi og giver størst kundetilfredshed.

kreditgivning til erhvervskunder
• er beslutningsdygtig og stærk i en forhandlings
situation
• er stærk på kredit og analyse også af koncerner/

Vi har brug for dig, som har lyst til at være med til at udbygge vores hidtidige vækst ved bl.a. at involvere dig

grupper af selskaber
• er fagligt velfunderet, har en finansiel uddannelse

i lokale netværk og derigennem skabe yderligere for-

og generelt er veluddannet på minimum HD-niveau

retninger – bl.a. i samarbejde med en række speciali-

eller i gang med dette

ster inden for eksempelvis Cash Management og Asset
Management samt vores internationale filial-net. Vi har
det lokale kundeansvar for alle typer af erhvervskunder,
uanset størrelse og omfanget af samarbejdet.

• har et personligt drive og ønske om at udvikle sig og
præstere i jobbet
• bidrager til et positivt arbejdsmiljø med god energi
og højt humør
• er serviceminded og lever op til ambitionen om høj

Du får mulighed for at udvikle en portefølje med nogle
af de mest spændende og komplekse erhvervskunder
i Vestjylland med de faglige og personlige muligheder,

kundetilfredshed
• har både lyst og evne til at arbejde med relationer
og netværk

som det vil indebære for din egen udvikling.

• bor i lokalområdet

Sammen med filialens direktør og stedfortrædende di-

Mere information

rektør vil du via synlighed og en aktiv profilering af

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkom-

Handelsbanken være medansvarlig for at udvikle forret-

men til at kontakte direktør Helle Bjerre på 4456 5218 /

ningen samtidig med, at vi konstant har fokus på såvel

2612 2511, e-mail hebj04@handelsbanken.dk eller HR-

kundetilfredsheden som orden i eget hus. Du vil blive en

konsulent Jens Lund på 4456 2450, e-mail

del af – og forventes også selv at bidrage til – et stærkt

jelu05@handelsbanken.dk.

og inspirerende fagligt miljø. Du vil få og forventes at
tage ansvar, og du vil opleve, at der er interesse for og

Din ansøgning og dit cv sender du til:

opbakning til, at opgaverne også skal bidrage til din ud-

job@handelsbanken.dk.

vikling.

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/holstebro

