ANDELSKASSEN I RANDERS
SØGER EN RÅDGIVERSUPPORTER
Vil du være en vigtig del af et team, som har fokus på personlig rådgivning af høj kvalitet, kort
ekspeditionstid og hurtige tilbagemeldinger? Trives du med god og uhøjtidelig stemning, og vil
du være med til at være en vigtig del af kunderådgivernes hverdag og arbejde med kunderne?
Så glæder vi os til at byde dig velkommen som vores nye kollega.
Da vores nuværende kollega har valgt at søge nye
udfordringer internt i banken, søger vi en rådgiversupporter til Andelskassen i Randers.
Vi er et hold på 12 medarbejdere – heraf 5 i privatafdelingen, som du vil skulle arbejde tæt sammen med.
Vi er kontantløs og uden kasse-/skrankeekspedition
Du kommer til at arbejde i en bank, hvor sammenhold
og samarbejde er vigtige værdier – og hvor vi gør en
dyd ud af at spille hinanden gode på tværs af banken.
Andelskassen vil være mere end en bank.
Som rådgiversupporter bliver du en vigtig del af
kunderådgivernes hverdag med at sikre en høj kvalitet i
det daglige arbejde med rådgivning af kunderne.
Hvilke opgaver skal du blandt andet varetage
som rådgiversupporter?
• Beregne og udfærdige lånetilbud i Totalkredit
• Ekspedere boligsager i samarbejde med vores
Supportcenter
• Opstarte rådighedsberegninger og lånesager for
kunderådgiverne
• Udarbejdelse af dokumenter (tilbud) i Nærpension
samt Købsstædernes Forsikring
• Supportere kunderådgiverne med øvrige ad hoc
opgaver
Hvordan er du som rådgiversupporter?
• Du er venlig og imødekommende
• Du er serviceminded og arbejder for at gøre det
nemt for dine kollegaer

• Du tager ansvar for opgaverne
• Du motiveres af at hjælpe dine kollegaer med
de administrative opgaver
• Du trives med et godt aktivitetsniveau og mange
forskellige opgaver
• Du arbejder struktureret og løsnings- og
handlingsorienteret
• Du arbejder selvstændigt
Hvordan er det at arbejde i Andelskassen?
Samarbejde er en kerneværdi i Andelskassen. Vi er
en bank med en flad struktur og korte beslutningsveje
samt et godt samarbejde på tværs af organisationen.
Du får en arbejdsplads, hvor både stilen og tonen er
uformel, og hvor vi prioriterer kollegaernes trivsel og
udvikling højt.
Du kan se frem til en afvekslende hverdag, som du
selv har stor indflydelse på.
Visionen for Andelskassen i Randers er enkel men
ambitiøs: Vi vil være Randers’ foretrukne bank.
Vi håber, dette har vakt din interesse. Har du lyst til at
høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
centerdirektør Morten Skipper på tlf. 6167 7097 eller
HR Partner Laila Kühnau på telefon 8799 3078.
Send din ansøgning hurtigst muligt.
Vi afholder samtaler løbende.

Andelskassen i Randers, Hospitalsgade 10, 8900 Randers.
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 110 medarbejdere.
Andelskassen har 15 filialer og et landbrugscenter.
Vi er i alt 310 medarbejdere.
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
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