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Souschef til Lollands Bank i Vordingborg
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Da vores nuværende privatchef i Vordingborg 
har valgt at gå på efterløn, søger vi nu en 
souschef.

Som souschef får du det daglige ansvar for 
privatkundegruppen med 10 dygtige privatråd-
givere og samtidig vil du skulle fungere som 
stedfortræder for fi lialdirektøren i hans fravær.

Du vil have ansvaret for en mindre portefølje 
bestående af en blanding af privatkunder og 
mindre erhvervskunder.

Vi forventer af dig, at du:
•  Har en bankfaglig baggrund, hvor kredit-

håndværket er i focus og samtidig evner at 
udvise excellent kundeservice.

•  Sætter ledelse i højsædet og drives af at 
opnå succes gennem dine medarbejdere.

•  Har en ledelsesstil, som er motiverende 
og inspirerende, ligesom du kan stille krav 
og være anerkendende overfor de gode 
præstationer i fi lialen og vil bidrage til fortsat 
udvikling af vores feedback-kultur.

•  Kan tage ”træner-kasketten” på og holde 
sammøder, hvor du træner dine medarbejde-
re i både kreditstyring og behovsafdækning.

•  Er handlekraftig, ærlig og nysgerrig. 
•  Proaktivt bidrager til fi lialens udvikling i 

lokalområdet og er med til at indfri fi lialens 
og bankens strategiske målsætninger.

Vi tilbyder:
Et job med frihed under ansvar i en bank med 
succes og stor kundetilgang. Vores markeds-
område dækker Sydsjælland, Møn og Lolland-
Falster. Vores fi lial i Vordingborg er en stor fi lial 
med 17 rådgivere og vi deler hus med en stor 
del af bankens specialistfunktioner og stabs-
funktioner, som vi har et tæt samarbejde med.

Er dette dit drømmejob?
Så send din ansøgning og dit CV til HR-chef 
Connie Ahm via lollandsbank.dk/e-ansoegning. 
Hvis du vil vide lidt mere om jobbet, inden du 
sender din ansøgning, er du velkommen til at 
ringe til fi lialdirektør Finn Pedersen på telefon 
5536 5209/3034 1650.

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2020 - men vi 
inviterer løbende kandidater til samtale.


