Investeringsrådgiver
Handelsbanken er inde i en positiv udvikling på Formueområdet og søger
derfor en ny investeringsrådgiver, der kan være med til at understøtte
udviklingen.
I jobbet vil du indgå i bankens investeringsteam i
Jylland. Dit arbejdssted bliver som udgangspunkt
Herning, hvorfra du skal servicere flere af bankens filialer i Jylland og på Fyn. Du bliver filialernes
specialist inden for investeringsområdet. Udover
at rådgive og servicere filialens investeringskunder skal du motivere, uddanne og vejlede filialens
øvrige medarbejdere, så bankens investeringsprodukter er en naturlig del af hverdagen. Derved
bliver det din opgave at skabe yderligere forretningsvækst på investeringsområdet.
Vi kan love et spændende arbejde med et højt aktivitetsniveau, hvor udfordringerne ligger i at være
drivende og synlig over for filialernes kunder og
de kundeansvarlige, som du skal støtte i deres arbejde.
Kvalifikationer
• Du er selvkørende, selvstændig og arbejder
struktureret med en god prioriteringssans

• Du brænder for formueplacering og har den
nødvendige erfaring samt den teoretiske viden
på investeringsområdet, herunder rød certificering
• Du trives i et dynamisk og udfordrende miljø
• Du har evnen til at præstere, er udadvendt, tillidsskabende og god til opsøgende arbejde
over for nye investeringsemner
• Du forstår at inspirere filialernes kundeansvarlige, og du har evnen til at gå foran og vise resultater inden for investeringsområdet
• Du har gode IT-kundskaber
Information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til
at kontakte investeringschef Anders Kjær på telefon 4456 2365, eller HR-partner Jens Lund på telefon 4456 2450.
Din ansøgning og dit cv sender du hurtigst muligt
til 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 næsten 800 filialer i flere end 20 lande.
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