DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
SØGER INVESTERINGSRÅDGIVER
Kan du skræddersy individuelle investeringsløsninger til
bankens mest formuende erhvervs- og privatkunder med
baggrund i netop deres ønsker og behov, så har vi det helt
rigtige job til dig.
Investeringsafdelingen i Danske Andelskassers Bank A/S
søger nemlig en kompetent og fagligt stærk investeringsrådgiver.
Danske Andelskassers Bank har gennem flere år arbejdet
med rådgivning af formuende kunder via bankens private
banking-koncept og er nu i gang med en opgradering i
forbindelse med etablering af bankens storkundeafdeling. Vi
tilbyder dig et spændende job med en alsidig hverdag, gode
udviklingsmuligheder og udfordrende opgaver.
Jobbet
Dit primære arbejdsområde bliver rådgivning af formuende
investeringskunder samt møder med kunder og kolleger
rundt om i landet. I tæt samarbejde med bankens private
banking-afdeling og storkundeafdeling vedligeholder og
udbygger du kundeporteføljen.
Vi lægger vægt på, at vores formuende investeringskunder
modtager rådgivning på et højt fagligt niveau, og at vores
rådgivere kan gennemskue komplekse løsninger og kundeengagementer og forklare kunderne deres muligheder på en
let forståelig måde.
Sammen med resten af investeringsgruppen skal du desuden
være med til at udarbejde en række nyhedsbreve med bankens kommentarer og holdninger til de finansielle markeder
samt bidrage til strategisammensætningerne under bankens
kapitalforvaltningsområde.
Du kommer til at indgå i en gruppe af engagerede og dygtige
investeringsrådgivere, som arbejder med bankens mest
formuende privat- og erhvervskunder i tæt samarbejde med
bankens private banking-rådgivere og storkunderådgivere.

Faglige kvalifikationer
· Høje faglige kompetencer inden for aktier, obligationer,
investeringsbeviser samt certifikater
· Kendskab til skatteregler for investering
· Gode kompetencer i porteføljeteori og -sammensætning
· Rød certificering i relevante produkter (har du det ikke,
sørger vi for videreuddannelse)
· Gode IT-færdigheder, særligt når det gælder Excel
Vi forestiller os, at du er bankuddannet suppleret med en HD
i Finansiering, gerne kombineret med en formuerådgiveruddannelse.
Personlige egenskaber
· Du er udadvendt, initiativrig og ansvarsbevidst
· Du kan formidle kompliceret fagligt stof letforståeligt
· Du er i stand til at omsætte din viden til forretningsmæssige
muligheder i forhold til kundens behov
· Du er indstillet på en travl hverdag, hvor du også er fleksibel
i forhold til arbejdstider og i stand til at bevare et godt
humør
I Danske Andelskassers Bank har vi en flad struktur. Vi har en
arbejdsplads med en uformel omgangstone, og vi prioriterer
medarbejdernes trivsel og motivation højt.
Investering består i dag af fem investeringsrådgivere, som er
en del at Banking Services, der har base i Hammershøj og
består af 13 eksperter indenfor investerings- og valutarådgivning samt udlandsområdet og værdipapiropbevaring.
Vi håber, at dette har vakt din interesse. Har du lyst til at høre
mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte investeringschef Robert Krogh Lauridsen på 87 99 30 53 eller HRchef Jørn V. Pedersen på telefon 87 99 31 10.
Send din ansøgning hurtigst muligt via nedenstående link.

Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, 8830 Tjele.
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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