Kan du tale om alt?

Erhvervskundechef
søges

Stilling:
Erhvervskundechef til vores
ErhvervsCenter, Cortex Park Vest 3,
5230 Odense M.
Privatrådgiver / nyuddannet
kandidat med lyst til at arbejde med
erhvervskunder hører vi også gerne
fra.

Motiveres du af at lave forretninger, rådgive og servicere erhvervskunder samt
etablere og udbygge kunderelationer? Så er det måske dig, vi har brug for i
bankens ErhvervsCenter, som ligger i Cortex Park, Odense M. Vi har ambitiøse
mål, vi har rigtig travlt, og vi tager imod mange nye kunder. Vi søger derfor en ny
kollega. Du kan blive en del af et team med ti dygtige kolleger, som brænder for
kontakten med kunderne og samtidig har overskud til et godt grin og en uformel
omgangstone.
Vi tilbyder
et job i en fleksibel og ambitiøs organisation, hvor DU

Ansøgningsfrist:
Vi inviterer løbende kandidater til
samtale

Totalbanken har hovedsæde i Aarup
centralt på Fyn med filial og
stabsfunktioner samt
ErhvervsCenter og tre filialer i
Odense. Her samarbejder ca. 100
medarbejdere i en flad, fleksibel og
handlekraftig organisation.
Banken har en balance på ca. 4,4
mia. kr. Vores kunder er private
husstande samt små og
mellemstore virksomheder.

•
•
•
•
•

får ansvar for at pleje, udvikle og udbygge din egen kundeportefølje
skal levere en engageret, kompetent og personlig rådgivning til dine
kunder
sikres personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for at udnytte
dine kompetencer
i samarbejde med dine kolleger sikrer, at ErhvervsCentret fortsat udvikles
får en udviklende og varieret dagligdag præget af tillid og delegering af
ansvar

Som medarbejder i Totalbanken omfattes du af en række medarbejdergoder som
fx personalebank, sundhedsforsikring, ulykkesforsikring og en aktiv
personaleforening.
Vi forventer
at DU

Læs mere på totalbanken.dk.

•
•
•
•
•

har flere års erfaring med erhvervsområdet
taler kundernes sprog og samtidig sikrer en god forretning både for dine
kunder og for banken
er initiativrig, løsningsorienteret og kan skabe vækst i din kundeportefølje
har de nødvendige faglige kompetencer
er udadvendt, fleksibel og imødekommende

Er du i stedet privatrådgiver eller nyuddannet kandidat med lyst og interesse for at
arbejde med erhvervskunder, så lad os også høre fra dig.
Er du interesseret?
Så send din ansøgning hurtigst muligt via www.totalbanken.dk/kontakt (vælg
Ansøgning under Afdeling/Filial). Vi inviterer løbende kandidater til samtale. Hvis
du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til Erhvervsdirektør
Carsten Søfeldt på telefon 63 457 177.

