ANDELSKASSEN I RIBE
SØGER EN SOUSCHEF
Vil du arbejde i en bank, som er stærk engageret
i sit lokalområde, og som tager ansvar for lokal
vækst, og udvikling? Vi søger en energisk souschef, som kan være med til at udvikle og lede
filialen med fokus på kunden og lokalområdet.
Andelskassen i Ribe ligger i centrum af byen og har et
spændende markedsområde med vækstpotentiale.
Vi er et hold på 11 medarbejdere, som har en alsidig
hverdag med en god og uhøjtidelig stemning.
Du får i samarbejde med filialdirektøren lederansvaret
for hele holdet i Ribe. Du vil sammen med filialdirektøren sikre en optimal implementering af bankens
overordnede strategi, så den udleves i Ribe. Du vil få
rig lejlighed til at sætte dit personlige præg på filialen
ved at gå forrest.

Du er initiativrig og proaktiv i planlægning/gennemførelse af konkrete aktiviteter.
Jobbet kræver, at du har et godt drive, at du er klar til
at tage ansvar og har lyst til at kaste dig ud i nye ting.

Hvordan er det at arbejde i Andelskasse?
Samarbejde er en kerneværdi i Andelskassen. Vi
er en bank med flad struktur, hvor vi lytter til vores
medarbejdere. Hos os får du en arbejdsplads, hvor
både stilen og tonen er uformel, og hvor vi prioriterer
kollegernes trivsel og videreuddannelse højt. Du kan
se frem til en afvekslende arbejdsdag, som du selv
har stor indflydelse på.
Høj kvalitet, stærke værdier og ikke mindst lokalt
engagement kendetegner vores medarbejdere og det
arbejde, de udfører.

Netværk og bopæl i Ribe-området vil være en fordel.

Dig og dine opgaver som souschef
Du er udadvendt og har gode relationer i lokalområdet
Du forstår at inspirere og motivere medarbejderne,
så de kan give kunderne den bedste oplevelse.
Du er god til at se muligheder og finde løsninger til
glæde for kunder og banken.
Du er opsøgende overfor nye og eksisterende
kunder
Du tager ansvar og udfordrer – og siger tingene,
som de er.
Du har lyst til salgsledelse herunder sparring med
og coaching af kolleger

Visionen for Andelskassen i Ribe er enkelt, men udfordrende: ”Vi ønsker at være det foretrukne pengeinstitut for familier i Ribe-området.”

Vi glæder os til at høre fra dig
Vi håber, at dette har vakt din interesse. Har du lyst
til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at
kontakte filialdirektør Karsten B. Svendsen på tlf.
87 99 36 68 eller HR-chef Jørn V. Pedersen på tlf.
87 99 31 10.
Send din ansøgning via andelskassen.dk hurtigst
muligt. Vi indkalder løbende til samtale.

Andelskassen i Ribe, J. Lauritzens Plads 2, 6760 Ribe
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 110 medarbejdere
Andelskassen har 14 filialer og et landbrugscenter i Jylland
og på Fyn.
Vi er i alt 310 medarbejdere.
Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
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