
   

Privatrådgiver til København 
Er du en dygtig privatrådgiver og har du lyst til at bruge din faglighed i en virksomhed, der 

arbejder for mere end ren profit? Så er det måske dig, vi har brug for i Merkur Andelskasse. 

Merkur Andelskasse er et værdibaseret pengeinstitut, som arbejder for en bæredygtig 

omstilling af samfundet gennem vores bankvirksomhed.  

 

Vi søger en dygtig privatrådgiver til vores afdeling i København. Du vil komme til at arbejde 

med rådgivning inden for bolig og andre privatområder. Vi forventer derfor, at du er godt 

klædt på til og brænder for at give vores kunder en professionel og kompetent rådgivning i 
øjenhøjde. 

Vi vægter følgende højt: 

 Du har erfaring med privatrådgivning inden for bolig   

 Du har interesse, men ikke nødvendigvis erfaring med pension og investering  

 Du er god til at lytte til kundens behov og sætter en ære i at tilbyde den bedste 

rådgivning 

 Du har en positiv indstilling til arbejdet og kan se muligheder frem for begrænsninger 

 Du arbejder struktureret og er god til at holde orden 

 Du kan kommunikere økonomi i øjenhøjde og så er du empatisk 
 Du er ansvarsfuld, kan både arbejde selvstændigt og samarbejde i teams 

Merkur som arbejdsplads 

Merkur er en inspirerende arbejdsplads, hvor vi arbejder med et værdigrundlag, der er helt 

unikt i den danske banksektor. Vi er stolte af vores fag og den måde vi løser opgaverne på. 

Derfor kan du også se frem til at få engagerede kolleger med godt humør. Vi tilbyder med- og 

modspil, samt mulighed for faglig og personlig udvikling i et uhøjtideligt fællesskab. 

Søg stillingen 

Hvis du har lyst til at arbejde for et mindre pengeinstitut med store visioner, så send din 

ansøgning til ansogning@merkur. Send gerne ansøgningen hurtigst muligt, da vi holder 

samtaler løbende. 

 

Ansøgningsfrist: søndag den 13. november 2016.  
Tiltrædelse: snarest muligt. 

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 

privatkundechef Corinna Fleury på telefon 62 65 67 20/60 70 11 28 eller afdelingsdirektør 

Claus Skytt på telefon 62 65 67 11/61 55 79 44. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Lær mere om os på www.facebook.com/merkurandelskasse/ eller læs om os her på siden. 

Hvis du vil vide mere om de virksomheder vi finansierer, så se mere 
på www.minepengegørgavn.dk 
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