Erhvervsrådgiver
Handelsbanken Aarhus City søger erhvervsrådgiver med en god bredde i sine
kompetencer men med vægt på rådgivning og finansiering af driftsvirksomheder
og arbejde med Handelsbanken International. Vi tilbyder et spændende og
selvstændigt job med muligheder for at træffe egne beslutninger.
Du bliver en del af et stærkt hold, hvor vi hjælper hinan
den med at nå filialens ambitiøse mål. Vi arbejder ikke
med salgsmål og budgetter, men indretter vores hver
dag og vælger vores indsatser der, hvor de skaber for
retningsmæssig værdi og giver størst kundetilfredshed.

• Er fagligt velfunderet, har en finansiel uddannelse og
generelt er veluddannet – sikkert på HD-niveau eller
i gang dermed
• Har et personligt drive om at udvikle dig og præ
stere i jobbet
• Trives i et miljø, hvor der er ligelig vægt på forretning

Vi har brug for dig, der udover at fastholde og udbygge
den eksisterende portefølje, har lyst til at involvere dig i
det udadvendte og opsøgende arbejde, herunder at ar
bejde med og i lokale netværk. Dagligdagen er præget
af høj aktivitet og af et højt fagligt niveau og professiona
lisme. Du vil få og forventes også at tage ansvar, og du
vil opleve, at der er interesse for og opbakning til at op

og på orden i huset
• Bidrager til et positivt arbejdsmiljø med høj energi
og godt humør
• Er serviceminded og lever op til ambitionen om høj
kundetilfredshed
• Er stærk i din tilgang til kunderne, er empatisk og
evner at behandle kunder individuelt

gaverne også skal bidrage til din udvikling.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkom
Vi forventer, at du:

men til at kontakte erhvervschef John Jørgensen på e-

• Har erfaring med rådgivning og kreditgivning til

mail jojo16@handelsbanken.dk eller telefon 4456 5353

erhvervskunder
• Er beslutningsdygtig og stærk i en forhandlings
situation
• Er stærk på kredit og analyse af koncerner/grupper

eller direktør Morten Andersen på e-mail
moan06@handelsbanken.dk eller telefon 4456 5333 /
5121 0108. Din ansøgning og dit cv sender du til:
job@handelsbanken.dk.

af selskaber
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.

handelsbanken.dk/aarhuscity

