HOS OS ER
KUNDERNE I TOPPEN
Vil du være med til at sætte kunderne i toppen?
Medarbejdere med kundefokus. Det er vores område.
Vi har stor tilgang af nye kunder og søger
derfor en erhvervsrådgiver til vores ﬁlial i
Nykøbing F.
For stillingen gælder, at du får ansvaret
for din egen kundeportefølje, der består af
kunder, der allerede har valgt os som bank
og alle de nye kunder, der vælger at blive
kunder hos os.
Vi sætter vores kunder øverst og vi forventer derfor, at du:
• er motiveret for at give vores kunder en
excellent service
• er fagligt dygtig og har stor lyst til at dygtiggøre dig endnu mere
• er udadvendt, har fokus på kundernes
behov og yder nærværende rådgivning
• har kendskab til vores område
• er en god teamplayer
Som medarbejder i den ﬁnansielle sektor ved
du godt, hvilke kompetencer og kvaliteter
rådgiverrollen kræver, så dem kan du uddybe
for os ved en personlig samtale.

I bankens ﬁlial i Nykøbing F. bliver du en del
af et hold på 13 medarbejdere. Vi har en
uformel tone og holder af et godt grin i hverdagen. Du får indﬂydelse på din egen hverdag og god mulighed for at udvikle dit job og
dermed også god mulighed for at være med
til at udvikle ﬁlialen som helhed.
Vi er en stærk lokalbank, der har tætte relationer til vores loyale kunder og understøtter
udviklingen i vores markedsområde.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen
til at kontakte ﬁlialdirektør Anders Jakobsen
på telefon 5484 6552 eller 4035 9245.
Du kan sende din ansøgning og dit CV til
HR-chef Connie Ahm via lollandsbank.dk/
e-ansoegning.
Ansøgningsfrist:
Vi inviterer løbende kandidater til samtale så send derfor din ansøgning hurtigst muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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