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Sidder du med lyst til at prøve kræfter med er-
hvervsrådgivning på sigt, er der her mulighed 
for at komme i ”mesterlære”. Vi søger nemlig 
en erhvervstrainee til at understøtte de 4 
erhvervsrådgivere og fi lialdirektøren. 

Du har en fi nansiel uddannelse og er du pri-
vatrådgiver med ønske om videre uddannelse, 
så er dette job en oplagt mulighed. I jobbet 
som erhvervstrainee vil du løbende få større 
og større ansvar i takt med din udvikling – med 
målet om at blive udnævnt til erhvervsrådgiver.
Du vil primært indgå i erhvervsteamet med re-
ference til fi lialdirektøren, men skal naturligvis 
også være indstillet på at hjælpe alle de øvrige 
kollegaer i fi lialen efter behov. Sideløbende vil 
du blive tilmeldt en teoretisk erhvervsrådgiver-
uddannelse.

Dine arbejdsopgaver i erhvervsteamet vil 
bl.a. være:
•  At deltage på kundemøder sammen med en 

erhvervsrådgiver
• Etablering af nye kundeforhold
•  At assistere privatrådgivere med mindre 

erhvervssager
•  Indlæggelse og kommentering af regnska-

ber, budget og periodebalancer
•  Udarbejdelse af værdiopgørelser (ejen-

domme, landbrug, vindmøller mv.) 

Vi sætter vores kunder øverst og vi for-
venter derfor, at du:
•  Er motiveret for at være den bedste spar-

ringspartner og give vores kunder en excel-
lent oplevelse

•  Er fagligt dygtig og har stor lyst til at dygtig-
gøre dig endnu mere 

•  Er udadvendt, yder nærværende rådgivning, 
besidder et godt købmandskab og fi nder 
løsninger, der skaber værdi for både kunder 
og for banken

• Har kendskab til vores område
•  Er en god teamplayer og bidrager til et enga-

geret og positivt arbejdsmiljø

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen 
til at kontakte fi lialdirektør Finn Pedersen på tlf. 
5536 5209.

Du kan sende din ansøgning og dit CV til 
HR-chef Connie Ahm via lollandsbank.dk/
e-ansoegning. 

Ansøgningsfrist: 18. februar 2021 men vi be-
handler ansøgningerne løbende og anbefaler 
dig derfor at sende ansøgningen til os hurtigst 
muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.


