Privatrådgiver til Birkerød
Nu har du chancen for et job med stort selvstændigt ansvar i en bank med lokal beslutnings
kraft, meget høj kundetilfredshed og en storbank i ryggen. Hvis du brænder for at rådgive og
servicere nuværende og kommende kunder, så kan du være vores nye privatrådgiver.
Birkerød er med sin beliggenhed nord for København

svar at sikre kunderne en kompetent rådgivning og kun

et attraktivt område. Filialen har en lang historik, enga

deoplevelse og arbejde med at skabe og udvikle stærke,

gerede medarbejdere og høje ambitioner. Vi ønsker at

langvarige kunderelationer. Jobbet er selvstændigt og

realisere det store potentiale i vores markedsområde –

stiller krav om, at du har lyst til at udvikle dig både per

og tiltrække endnu flere tilfredse kunder.

sonligt og fagligt. Endvidere vil der være mulighed for et
fagligt ansvar på pension/investering.

Som privatrådgiver kommer du til at arbejde i en filial,
der er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau. Vi ar

Om dig

bejder hver dag struktureret med at udvikle forretnin

Vi søger en faglig stærk, resultatorienteret privatråd

gen. Du kommer til at indgå i et velfungerende og kom

giver, der trives med selvstændigt ansvar men også for

petent team, og vi har mulighed for at sammensætte

står vigtigheden af at arbejde i et team. Du brænder for

en kundeportefølje, som matcher dine ønsker og kom

at udvikle en kundeportefølje og tager gerne uopfordret

petencer.

kontakt til kunderne. Du er som person udadvendt og til
lidsvækkende og arbejder målrettet med at skabe høj

Handelsbanken har en enkel og decentral forret

kundetilfredshed. Samtidig arbejder du struktureret og

ningsmodel med kunden i fokus i alt, hvad vi gør. I

værdsætter ”orden i eget hus”.

Handelsbanken møder vores kunder altid beslutnings
tagere – ikke budbringere. Det giver bedre og hurti

Næste skridt

gere beslutninger for kunden – og mere ansvar til den

Ønsker du at tage næste skridt i din karriere, og har du

enkelte medarbejder. Vi arbejder ikke med individuelle

lyst til at bidrage til Handelsbankens udvikling i Birke

salgsmål og budgetter, da vi ønsker at yde den bedste

rød, ser vi frem til at modtage din ansøgning på e-mail:

rådgivning for vores kunder. Vores kunder har høje for

job@handelsbanken.dk.

ventninger til vores rådgivning – for femte år i træk har
vi Danmarks mest tilfredse kunder ifølge EPSI.

Vil du vide mere om jobbet, kan du enten kontakte di
rektør Steen Hirschsprung på telefon 2890 9521 eller

Om jobbet

HR-konsulent Søren Ikjær på telefon 4679 1521.

Sammen med det øvrige team får du ansvaret for din
egen portefølje af kunder. I hverdagen bliver det dit an

Vi glæder os til at høre fra dig.

I Handelsbanken gør vi tingene på vores egen måde og har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Vores forretningsmodel er
decentral, og beslutningskompetencen ligger i vores 57 filialer, der arbejder lokalt med både privat- og erhvervskunder.
Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger for kunden.
Vi har konstant fokus på at give kunderne en endnu bedre oplevelse end i går, og det kræver et godt og stærkt internt
samarbejde. Vi er en universal bank, blandt verdens stærkeste og nordens mest internationale. I Danmark har vi både
lokale specialister og Handelsbanken-koncernen i ryggen med mere end 800 filialer i flere end 20 lande.

handelsbanken.dk/birkeroed

