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Noget for pengene

Bliv privatrådgiver i Lollands Bank i Nakskov
- en udfordring du ikke må gå glip af!

Vi har susende travlt i Lollands Bank. Vores kunder efterspørger i 
stor stil vores ”noget for pengene koncept” og nye kunder kommer 
til i stort antal grundet vores høje service og den personlige 
betjening vi yder.

Derfor søger vi en dygtig privatrådgiver, der vil være med til at give 
vores kunder ”noget for pengene” og en god personlig service 
– som er en naturlig del af hverdagen i områdets bedste lokalbank.

Hos os får du et job i en lokalbank med en fl ad organisation og en 
stærk økonomi.

Du har altid muligheden for at komme med input og din indfl ydelse på 
beslutningerne er store. 
Du får 90 gode kollegaer med en uformel omgangstone. 

Du får et arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved frihed under ansvar.
Du får din egen kundeportefølje bestående af eksisterende kunder og 
en andel af de mange nye kunder, som vi får hver dag.

Som privatrådgiver ved du godt, hvilke kvaliteter det kræver, så det 
kan du uddybe for os i din ansøgning.

Send din ansøgning hurtigst muligt til mail hr@lobk.dk. 

Vi behandler ansøgningerne løbende og glæder os til at høre 
fra dig.

Hvis du ønsker at høre mere om jobbet og vores forventninger 
til dig, er du velkommen til at kontakte 
HR-chef Connie Ahm på 55 36 52 33.

Om banken: Lollands Bank er en solid lokalbank med 110 år på bagen, mere end 27.000 kunder og 6 fi lialer, der alle har kassebetjening. Vi 
tager ansvar og er med til at skabe vækst og aktiviteter i lokalområdet. Vi driver banken med letforståelige og gennemsigtige produkter og 
ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.


