ANDELSKASSEN I AARHUS
SØGER BYENS BEDSTE KUNDERÅDGIVER
Andelskassen i Aarhus er en filial i rivende udvikling. Vi er
et velfungerende hold på ti medarbejdere, som nyder godt
af vores centrale og smukke placering på Havnegade i
Aarhus C. Både banken og Aarhus-filialen har været på
en spændende og succesfuld rejse de seneste år, og vi
mangler nu en ny kollega til at sikre fortsat vækst.

Hvordan er du som rådgiver?
• Du sætter en ære i at sikre hurtige tilbagemeldinger til
dine kunder
• Du er serviceminded og arbejder altid for at gøre det
nemt at være kunde
• Du kan skabe nære og langvarige relationer til dine
kunder
• Du motiveres af at være en succes sammen med resten
af holdet
• Du evner at tilpasse din rådgivning til den enkelte kunde
og giver kunden et godt beslutningsgrundlag
• Du foretrækker en dagligdag med højt humør og glade
kollegaer.

Hvordan er det at arbejde i Andelskassen?
”Sammen kan vi mere” er Andelskassens slogan, og sammenhold og samarbejde er vigtige værdier i Andelskassen,
hvor vi gør en dyd ud af at spille hinanden gode på tværs
af banken.
Vi er en bank med en flad struktur, hvor vi lytter til vores
vigtigste aktiv – medarbejderne. 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.

Det konkrete job kan tilpasses til den rigtige kandidat i
forhold til, om du ønsker at overtage en portefølje af kunder
eller helt eller delvist ønsker at opbygge din egen portefølje.

Vi glæder os til at høre fra dig
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til
at kontakte centerdirektør Søren Dahl på telefon 60195486
eller HR Partner Laila Kühnau på telefon 87993078.
Send din ansøgning senest den 15. september 2019.
Der vil blive afholdt samtaler løbende.

”Højt humør og et godt grin – det er der garanti for at få
på daglig basis som ansat i Andelskassen i Aarhus.
Vi fejrer vores succeser i afdelingen. Det gør vi faktisk
ofte, da vi som bank og ikke mindst afdeling har været
på en særdeles positiv rejse de senere år. Det er fantastisk at være en del af en bank i en positiv udvikling,
hvor man som medarbejder føler sig værdsat for det
arbejde, man udfører.
For mig er det vigtigt, at min hverdag indeholder det,
jeg bedst kan lide – nemlig at tale med kunder. Min chef
har meget fokus på at få det bedste frem i os medarbejdere hver især, og det giver glade medarbejdere og
ikke mindst glade og tilfredse kunder.”
Simone S. Kibsgaard, kunderådgiver i Aarhus filial

Havnegade 6, 8000 Aarhus C
Andelskassen har 14 filialer i Jylland og på Fyn
samt et landbrugscenter.
Vi er i alt 310 medarbejdere
Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk
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