Erhvervsrådgiver
Handelsbanken Odense søger en erhvervsrådgiver, der har en god bredde
i sine kompetencer og fokus på rådgivning og kreditgivning til mellemstore
og større erhvervs- og ejendomskunder. Vi tilbyder et spændende og
selvstændigt job med muligheder for at træffe egne beslutninger.
Du bliver en del af en filial med otte kollegaer i en af verdens mest solide banker. Vi arbejder ikke med salgsmål
og budgetter, men indretter vores hverdag og vælger
vores indsatser der, hvor de skaber forretningsmæssig
værdi og giver størst kundetilfredshed.

• Er beslutningsdygtig og stærk i en forhandlingssituation
• Er fagligt velfunderet med en finansiel uddannelse
gerne på HD-niveau
• Kendskab til ejendomsfinansiering er en fordel
• Har et personligt drive og ønske om at udvikle dig

Vi har brug for dig, der, udover at fastholde og udbygge

og præstere i jobbet

den eksisterende portefølje, også har lyst til at fordybe

• Er en teamplayer, fleksibel og struktureret

dig i processen bag. Dagligdagen er præget af høj akti-

• Trives i et miljø, hvor der er ligelig vægt på forretning

vitet, et højt fagligt niveau og professionalisme. Du vil få
mulighed for at servicere og rådgive nogle af Fyns mest
interessante virksomheder, hvoraf mange har et internationalt sigte.

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

Du er en dygtig erhvervsrådgiver med et højt fagligt niveau. Du er ambitiøs og trives med, at der stilles høje
krav til dig. Du brænder for at tale med kunder, du er
idérig og evner at spotte og lave nye forretninger. Du er

• Er stærk i din tilgang til kunderne, er empatisk og
evner at behandle kunder individuelt
• Har du allerede et godt netværk på Fyn, er det en
fordel

velformuleret både på skrift og i tale og desuden er kvalitet og service på højt niveau en selvfølge for dig.

Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til
at kontakte direktør Klaus Rydal på telefon 4456 3730.

Vi forventer, at du:
• Har erfaring med behovsafdækning, rådgivning og
kreditgivning til erhvervskunder

Send din ansøgning og dit cv til:
job@handelsbanken.dk

• Er stærk på kredit og analyse af koncerner/ grupper
af selskaber og kan håndtere den medfølgende kre-

Vi glæder os til at høre fra dig.

ditproces

Handelsbanken er en international bank med en decentral forretningsmodel og en langsigtet og bæredygtig tilgang til
vores måde at drive bank på. Vi gør tingene på vores egen måde og har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Vi har en
stærk lokal tilstedeværelse, og vi træffer beslutningerne i filialen, hvor vi 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
samarbejde. Vi er en universal bank, blandt verdens stærkeste banker og en af Nordens mest internationale banker.
I banken i Danmark har vi både lokale specialister og Handelsbanken-koncernen i ryggen med næsten 800 filialer og
aktiviteter i mange af verdens mest betydningsfulde økonomier.

handelsbanken.dk/odense

