Produkt- og marketingchef
til Kreditbanken
Vi søger en kompetent, teoretisk
velfunderet og gerne bankuddannet
produkt- og marketingchef, der forstår
såvel bank- som marketingfaget.
Du vil blive en del af bankens stabsområde i Aabenraa, der har i alt
19 medarbejdere.
Vi søger den nye medarbejder, fordi
bankens nuværende produkt- og
marketingchef inden for en overskuelig
fremtid ønsker at trappe ned.

Vi forventer, at du
· kan arbejde kreativt, systematisk og
selvstændigt
· evner at have travlt og skabe resultater til gavn for både de store linjer
og detaljerne
· skriver et rigtig godt og forståeligt
dansk og er stærk til at formidle
budskaber
· vil arbejde på at blive en af bankens
kulturbærere i en organisation præget
af fleksibilitet, ansvar og nærhed
· har lederpotentiale og -attitude og
vil byde ind med overblik, overskud
og godt humør i en travl arbejdsdag.

Vi tilbyder dig et job, hvor du
· får ansvaret for Kreditbankens
markedsføringskoncept og -budget
· udarbejder og vedligeholder bankens
markedsføringsmaterialer i samarbejde
med bankens reklamebureau - såvel
på tryk som virtuelt

· indgår bankens
sponsor- og reklameaftaler
og foretager bankens indkøb af bl.a.
gave- og reklameartikler og markedsføringsmateriale
· får ansvaret for at implementere og vedligeholde bankens produktsortiment
til privat- og erhvervskunder, herunder
for kontakten til eventuelle leverandører
· bidrager til bankens fælles handlingsplaner og selv igangsætter aktiviteter
over for bankens kunder og kundeemner
· udarbejder, implementerer og vedligeholder de nødvendige forretningsgange, der følger af afdelingens
ansvarsområder
· indtræder i stabsområdets ledergruppe og bankens brede ledergruppe
· får løn- og ansættelsesvilkår, der modsvarer dine kvalifikationer og dit engagement
· får gode udviklingsmuligheder
· får et tæt samarbejde med bankens
ledelse og direkte reference til bankens
stabsdirektør.

Vil du vide mere om jobbet…
så kontakt stabsdirektør Steen Kernfelt
på telefon 7333 1750
eller på ske@kreditbanken.dk.

Send din ansøgning…
til Steen Kernfelt senest
den 27. november 2017.

H. P. Hanssens Gade 17 · 6200 Aabenraa · Tlf. 7333 1700 · e-mail: aab@kreditbanken.dk

Kreditbanken er Sønderjyllands lokale bank, med afdelinger i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder.
Vi skaber værdi til mennesker, som ønsker en sund økonomi. Vores ca. 70 kompetente medarbejdere arbejder
efter vores værdier: Fleksibel, ansvarlig og nærværende - tilsat en god portion sund fornuft.

