Sparbanken Alingsås förstärker teamet i Lerum och vi är nyfikna på dig som är en lagspelare
och som brinner för att hjälpa våra kunder till en sund och hållbar ekonomi.
Lerum är en spännande marknad med tydlig tillväxt vilket ger oss stor potential att öka våra
affärer genom kvalificerad rådgivning mot privatpersoner, företag och företagsledare. Som
medarbetare har du fina möjligheter att utvecklas i olika roller och kompetensområden i våra
starka och engagerade team. Tillsammans skapar vi den bästa upplevelsen för kunderna i
Lerum!
Ditt uppdrag som privatrådgivare innebär att du bland annat:
•

Erbjuder finansiell rådgivning kring bankens produkter i det bokade eller spontana mötet
på vårt kontor, digitalt eller via telefon.

•

Har kompetens att självständigt hantera kundens totala behov i privataffären.

•

Har hög servicenivå och digitaliseringskompetens i form av förmåga och/eller intresse av
att förflytta kunder till digital hantering.

•

Har kompetens inom spara-, försäkra-, pension- samt kreditaffären mot privatkunder.

•

Har grundläggande kompetens inom företagsaffären.

•

Har god kunskap om arbete mot penningtvätt och kundkännedom.

Vem är du?
På Sparbanken Alingsås är medarbetarna vår största tillgång. Vi har en kultur som bygger på
öppenhet, enkelhet och engagemang. Vi söker dig som är prestigelös och som gillar att
jobba i team. Samtidigt som du har ett stort självledarskap och tar ansvar och jobbar mot
höga mål. Vi söker också dig som är förändringsbenägen, vill lära dig nya saker och
utvecklas.
Du ska gilla idén om att vi hjälper människor till en sund och hållbar ekonomi och har ett
genuint intresse av att möta kunder och att hjälpa dom på bästa sätt. Du är kommunikativ
och vill med självklarhet berätta om banken och sparbanksidén.
Vidare så lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper:
•
•
•

Du brinner för att tillhandahålla service i en kundnära roll och har ett konsultativt
förhållningssätt gentemot kund.
Du är strukturerad, noggrann och avslutar det du påbörjat.
Du har förmågan att ta till dig ny information och kunskap samt utveckla ditt arbetssätt.

Vi söker dig som har:

•
•
•

Swedsec bolånelicens och rådgivarlicens.
Erfarenhet från roll som rådgivare inom bank & finans.
Meriterande om du har godkänt certifikat i Försäkringsdistributionsrätt FFL.

Mer information
Sista ansökningsdag: 2022-08-31.
Arbetsplats: Lerum
Kontakt: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande kontorschef
Jon Friberg, 0302–50724, jon.friberg@sparbankenalingsas.se. Facklig kontaktperson för
Finansförbundet är Veronica Galea Johansson, 0302–507 17, veronica.galeajohansson@sparbankenalingsas.se.
Ansök här
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så
snart som möjligt.

