HOS OS ER
KUNDERNE I TOPPEN
Er du bankens nye bolig- og selvbetjeningsansvarlig?
Synes du det er spændende at bidrage til udviklingen af dit eget forretningsområde, så har du
muligheden her.
Vi søger en medarbejder som skal være med til
at understøtte forretningsudviklingen indenfor
boligﬁnansiering og selvbetjeningsløsninger.
Begge forretningsområder er fokusområder for
banken og derfor skal du som bolig- og selvbetjeningsansvarlig være initiativtager til/deltage i
projekter omkring udvikling og forøgelse af forretningsomfanget på områderne.
Du bliver også sparringspartner for dine kollegaer
og samlingspunkt for fagkontaktpersonerne,
ligesom du bliver bankens kontaktperson til vores
samarbejdspartnere indenfor forretningsområderne.
I funktionen som bolig- og selvbetjeningsansvarlig
bliver du en del af bankens specialistfunktion og
funktionen refererer til bankens forretningsdirektør.
Din baggrund:
Du har en f.eks. en ﬁnansiel uddannelse som
boligrådgiver i et pengeinstitut eller ejendomsmægler, og du har ﬂair for digitale løsninger.

Din proﬁl:
Vi lægger vægt på, at du
• er energisk og nysgerrig
• er målrettet og forretningsorienteret
• kan inspirere og motivere dine
kollegaer i hele banken
• er god til at kommunikere
• har et glimt i øjet og en god portion humor
Om os:
I Lollands Bank har vi et uformelt miljø med korte
beslutningsveje og et godt kammeratskab. Vi har
gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt og arbejdsforhold der er kendetegnet ved
gensidig tillid og stor indﬂydelse på egen hverdag
Er dette dit drømmejob?
Så send din ansøgning og dit CV til HR- og udviklingschef 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 forretningsdirektør Morten Vinge
Olsen på telefon 5497 1578.
Vi behandler ansøgningerne løbende og anbefaler
dig derfor at sende ansøgningen til os hurtigst
muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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