Privatrådgiver
Er du en erfaren privatrådgiver, der kan lide at arbejde selvstændigt? Har du lyst
til at blive en del af Handelsbanken og bidrage til at sikre og udbygge filialens
positive udvikling – altid med kunden i fokus? Så er du måske vores nye rådgiver i
Handelsbanken Aarhus City?
I Handelsbanken får du mulighed at træffe gode,
selvstændige beslutninger. Vi arbejder ikke med
salgsmål og budgetter, men indretter vores hver
dag og vælger vores indsatser der, hvor de skaber
størst forretningsmæssig værdi og giver høj kunde
tilfredshed.
Som rådgiver har du mod på at rådgive gode, so
lide kunder, som efterspørger Handelsbankens
produkter af høj kvalitet, herunder også kunder der
stiller komplekse krav og forventninger til din råd
givning. Du bliver en del af et engageret og ambi
tiøst team. Omgangstonen er uformel, og vi arbej
der aktivt med trivslen i filialen. Desuden arbejder
vi fokuseret på at nå vores forretningsmæssige mål
side om side med, at vi sikrer orden og struktur i
dagligdagen og ikke mindst fastholder høj kunde
tilfredshed.
Du vil opleve en travl hverdag, hvor du vil have fo
kus på din egen portefølje af gode kunder og sam
tidig deltage i arbejdet med at tiltrække nye, at
traktive kunder. Filialen er kendetegnet ved at have
mange større privatkunder, hvor der er mulighed
for faglig udvikling og spændende opgaver.

Du vil få ansvar, og du vil opleve, at der opbakning
til, at opgaverne også skal bidrage til din udvikling.
Om dig
• Du har erfaring med selvstændig rådgivning og
kreditgivning til privatkunder
• Du har en finansiel uddannelse
• Du er ansvarsfuld, trives med orden og arbej
der struktureret i en hverdag med høj aktivitet
• Du er proaktiv og initiativrig og trives med selv
stændigt ansvar
• Du er teamplayer med øje for detalje og helhed
Mere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte direktør Morten Andersen på e-mail
moan06@handelsbanken.dk eller tlf. 4456 5333
eller stedfortrædende direktør Susanne Nørgaard
på e-mail suno04@handelsbanken.dk eller tlf.
4456 5313.
Lyder jobbet som noget for dig, så send din an
søgning hurtigst muligt til job@handelsbanken.dk.

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.

handelsbanken.dk/aarhuscity

