DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
KUNDERÅDGIVER TIL AFDELING FOR
SÆRLIGE KUNDEFORHOLD
Har du lyst til nye udfordringer, hvor dine stærke kompetencer på kreditområdet og forhandlingsområdet kan
komme i spil?
Vi søger en kunderådgiver, der ønsker at videreudvikle sine
faglige kompetencer på kreditområdet med håndtering af
risikokunder.
Du bliver en del af en velfungerende afdeling med i alt ni
medarbejdere, der lægger vægt på godt samarbejde og en
positiv atmosfære.
Afdeling for Særlige kundeforhold
Afdelingen beskæftiger sig med rådgivning og kreditmæssig
styring af bankens risikokunder på både privat- og erhvervsområdet.
Herudover har afdelingen ansvaret for håndtering af inkassokunders aktive konti i samarbejde med Kreditjura og Inkasso. Afdelingen er også sparringspartner for bankens filialer
og rådgivningscentre i relation til risikokunder.
Dine arbejdsopgaver som kunderådgiver
• Ansvar for egen portefølje af privatkunder med opgaver
som overtræksbehandling, udarbejdelse af handlingsplaner og løbende opfølgning mv.

• Rådgivning af høj kvalitet
• Tæt dialog med kunderne, både mundtligt og skriftligt
• Forberedelse af og deltagelse i kundemøder – telefonisk, i
afdelingen eller i bankens filialer og rådgivningscentre
Vi forventer, at du:
• Har erfaring med rådgivning af privatkunder
• Kan analysere problemstillinger
• Ser muligheder og arbejder struktureret og vedholdende
• Er god til at kommunikere i skrift og tale
Dit udbytte
• Du udvikler dine faglige kompetencer på kreditområdet
• Personlig udvikling, især kommunikativt
• Skærpet evne til at spotte, analysere og løse problemstillinger
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at
kontakte filialdirektør Lars Danmark på telefon 87 99 31 67
eller HR-Chef Jørn V. Pedersen, tlf. nr. 8799 3110
Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi afholder samtaler
løbende.

Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, 8830 Tjele
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 95 medarbejdere
Andelskassen har 14 filialer et landbrugscenter i Jylland og på Fyn.
Vi er i alt 331 medarbejdere.
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
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