Investeringsrådgiver til
Kreditbankens investeringsafdeling i Aabenraa
Vi søger en kompetent og kundeorienteret investeringsrådgiver til bankens
investeringsafdeling i Aabenraa. Du vil
få reference til bankens investeringschef. Bankens investeringsafdeling har
4 medarbejdere.

Vi forventer, at du
· har erfaring i at arbejde med kundeorienteret investeringsrådgivning
· står på et fagligt solidt fundament
og er ekstra stærk i rådgivningen
om pulje- og foreningsprodukter

herunder
kvalitetsforbedrende service
· at informere om og uddanne bankens
medarbejdere i bankens investeringsprodukter
· at deltage i arbejdet med investeringsafdelingens opgaver i øvrigt.

Vi tilbyder dig
· ansættelse i et af Danmarks mest
solide pengeinstitutter

· er serviceorienteret og motiveres af
et fleksibelt, ansvarligt og nærværende samarbejde med kunderne

· en ramme, hvor fleksibilitet, ansvarlighed, nærvær og langvarige relationer
er på dagsordenen - både i forhold til
kunder og medarbejdere

· er et ordensmenneske med sans for
detaljerne

· et job med god mulighed for at
påvirke tingene

· kan arbejde selvstændigt med dine
opgaver og er vedholdende

· løn- og ansættelsesvilkår, der modsvarer dine kvalifikationer og dit engagement.

· er flittig og kan få noget fra hånden
i en travl dagligdag
· kan trives i et mindre pengeinstitut,
hvor du skal evne at arbejde såvel
”horisontalt som vertikalt”.

Dine primære arbejdopgaver
vil være
· at tage initiativ til at rådgive og
pleje bankens investeringskunder
på grundlag af bankens koncepter,

Vil du vide mere om jobbet…
så kontakt investeringschef Claus Søberg
på telefon 7333 1713 (css@kreditbanken.
dk) eller stabsdirektør Steen Kernfelt på
telefon 7333 1750 (ske@kreditbanken.dk).

Send din ansøgning…
til Steen Kernfelt inden udgangen
af juli 2018.

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.

