VI SØGER EN DYGTIG
PRIVATRÅDGIVER MED OVERBLIK
TIL FILIALEN I JELLING

Professionel rådgivning:

Vi tilbyder:

Den Jyske Sparekasse ønsker at fortsætte de gode takter i vores
filial i Jelling og søger derfor en privatrådgiver til en fuld kundeportefølje af privatkunder. Filialen er inde i en god og positiv udvikling,
og du vil blive en del af et team på i alt 8 kolleger, der med godt
humør og en positiv indstilling arbejder sammen om at give vores
kunder den bedste rådgivning og service.

En spændende stilling i et dynamisk miljø, hvor samarbejde og
et godt kollegialt sammenhold er nøgleord. Du vil selvstændigt
kunne planlægge dit arbejde, men samtidig også have tæt adgang
til sparring med de øvrige fagligt kompetente kolleger både i
filialen og på hovedkontoret.
Du vil komme til at arbejde i en filial, hvor fagligheden er høj
og indflydelsen på eget job er stor. Den lokale beslutningskompetence giver dig en høj grad af medbestemmelse samt muligheden for at afdække kundens individuelle behov og finde de
rigtige løsninger.

Jobbet:
Jobbet vil bestå af servicering af egen portefølje af privatkunder,
herunder rådgivning inden for bolig, pension, investering og forsikring samt ansvar for kreditgivning til porteføljens kunder. Samtidig vil du blive en del af det opsøgende salg og de udadvendte
aktiviteter i filialen.

Du har:
• Et godt humør samt en positiv og udadvendt personlighed.
• God erfaring med rådgivning af private kunder herunder kreditgivning.
• En god menneskelig forståelse, og du forstår at sætte dig ind
i kundernes ønsker og behov.
• Ambitiøse og realistiske mål samt viljen og energien til at nå dem.
• En høj arbejdsmoral og er fleksibel.

Så har du lyst til at være nærværende og medvirke til at ”skabe
overblik, så kunderne oplever overskud – personligt og økonomisk”, så er Den Jyske Sparekasse et godt arbejdssted for dig.

Vil du vide mere:
Så kontakt filialdirektør Christian Christiansen på tlf. 76 65 52 06.

Er du frisk på udfordringen?
Så lad os høre fra dig. Send en ansøgning hurtigst muligt til HR
koordinator Bjarne Cæsar Nielsen via e-mail til bcn@djs.dk.

djs.dk

