Kundstöd med Cash Management ansvar
Laholms Sparbank är en fristående Sparbank med god tillväxt, stark
ekonomisk ställning och en marknadsledande position inom vårt
verksamhetsområde. Affärsvolymen uppgår till 15 miljarder kronor och
banken har ett 45-tal medarbetare. Verksamheten bedrivs från våra 4 kontor
i Laholms kommun.
Lokalt är vi det naturliga valet inom företagsaffären tack vare kompetens,
engagemang och snabba beslut. Vi vill nu förstärka vår kapacitet ytterligare.
Våra värderingar är viktiga för oss och för våra kunder – Vi står för
omtanke, kvalité och relationer.
Vi söker ett Kundstöd med CM ansvar. Utöver att säkerställa
att våra återkommande administrativa uppgifter hanteras på
avdelningen kommer du ha ett stort kundfokus med egna mål.
Du ansvar för de spontana kundbesöken på avdelningen,
propåer från kunder utan egen rådgivare samt bankens
föreningskunder. Du deltar aktivt i kundteam med rådgivarna
med din kunskap. Som CM-ansvarig kommer du få en
spännande roll att driva utvecklingen av CM-affären inom
banken, genom bl.a. aktiv kundbearbetning och kunskapsbreddning hos kollegorna.
Du bör ha erfarenhet av en liknande roll tidigare och känna ett
genuint intresse för företag.
Din förmåga till ödmjukt lagspel, proaktivitet, drivkraft,
ansvarskänsla, struktur, analys samt affärsmannaskap ger dig
goda möjligheter för att lyckas i rollen.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten
och dina personliga egenskaper är mycket viktiga.
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information är du
varmt välkommen att kontakta:
Henrik Gunnskog, Företagsmarknadschef tel 072-215 92 71
Johan Gillrup, Finansförbundet tel 0430-491 33
Välkommen med din ansökan senast 28 februari till
HR-ansvarig: ann-christin.jonsson@laholmssparbank.se
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Sveriges cirka 60 sparbanker har
något som är alldeles unikt och
som vi har med oss sedan den
första Sparbanken bildades 1820.
Vår verksamhet är lokal. Våra
huvudkontor finns runt omkring i
landet på små och medelstora
orter. Vi brinner för de orter vi
verkar på och låter ofta stora
delar av vår vinst gå tillbaka till
orten och till dem som bor där på
olika sätt.
Genom Sparbankernas
samarbete med Swedbank är vi
dessutom med och utvecklar ny
teknik och nya produkter &
tjänster som snabbt kommer
våra kunder till gagn.

Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart
som möjligt. Inte något för dig? – tipsa en kollega om jobbet!

