VI SØGER 2 AMBITIØSE PRIVATRÅDGIVERE MED OVERBLIK
TIL FILIALEN I GRINDSTED

Jobbet:
Filialen i Grindsted har i øjeblikket to ledige stillinger som privatrådgiver for to spændende porteføljer af meget aktive privatkunder, heraf mange førstegangs boligkøbere. Jobbet vil bestå af
servicering af egen kundeportefølje, herunder rådgivning indenfor
bolig, pension, investering og forsikring, samt ansvar for kreditgivning til porteføljens kunder.
Du vil endvidere få mulighed for at deltage i den opsøgende kontakt til potentielt nye kunder samt sikre disse en god oplevelse i
Den Jyske Sparekasse. I samarbejde med filialens øvrige kolleger
vil networking i markedsområdet være en spændende opgave at
kaste sig over.
For den rette person vil begge jobs byde på mange udviklingsmuligheder og da vi er en stor privatfilial, vil det være muligt langt hen
ad vejen at tilpasse opgaver efter ønsker. Et eksempel kunne være
vurderingsansvarlig for Totalkredit i kombination med jobbet som
privatrådgiver.

Du får:

• Egen kundeportefølje med attraktive privatkunder
• Spændende og udfordrende opgaver i en filial med et godt samarbejde mellem kollegerne og et uhøjtideligt arbejdsmiljø
• Mulighed for at blive vurderingsansvarlig for Totalkredit

Vi forventer:

• At du er ambitiøs og har lyst til at udvikle dig
• At du sætter pris på seriøs rådgivning og er beslutningsdygtig
• At du er fagligt stærk og god til at dele din viden med andre
• At du er kreditmæssigt kompetent

• At du er udadvendt, salgsminded og kan lide at tage ansvar
• At du er fuld af godt humør og kan lide at være med til at løfte
i flok
• At du har erfaring med rådgivning og servicering af egen kundeportefølje

Vi tilbyder:

Spændende stillinger i et dynamisk miljø, hvor samarbejde og 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. Du vil komme til
at arbejde i en afdeling, 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.
I Den Jyske Sparekasse sættes nærvær i højsædet – nærvær til
både kunder og kolleger. Vi tilbyder en arbejdsplads, der ønsker at
sikre optimale rammer for trivsel og udvikling, og som altid tager
udgangspunkt i den enkelte.

Har du spørgsmål?

Så kontakt filialdirektør Ejnar Hansen 76 72 09 47.

Er du frisk på udfordringen?

Så lad os høre fra dig. Send en ansøgning hurtigst muligt til HR
koordinator Helle Skjøt Pedersen pr. email (hsp@djs.dk). Mrk.
ansøgningen ”Privatrådgiver – Grindsted”.

djs.dk

