		

Ledig
tjänst!

Oss äger ingen. Vi är en annorlunda bank. Grundidén är ett lokalt långsiktigt samhällsengagemang utan vinstutdelning till enskilda
ägare. Istället för aktieägare har vi huvudmän som representerar det lokala samhället. Vinsterna stannar kvar i banken och gör nytta i
Enköping, Håbo och Upplands-Bro kommuner där vi finns och där våra kunder lever och verkar.

Vårt kontor i Kungsängen söker en

Finansiell rådgivare

Samuel Sandqvist
Privatmarknadschef
i Kungsängen

Vi ser fram emot att träffa dig som trivs att arbeta i team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa
positiva kundupplevelser. Med ditt engagemang och vilja att överträffa kundernas förväntningar bidrar
du till att skapa framtidens relationsbank. Vi möter kunderna i alla kanaler, var och när det passar dem.
Om tjänsten

Din profil

Formella krav

Dina fokusområden och ansvar

Du bidrar till ett öppet och positivt klimat. Du har
en egen drivkraft, god kommunikation och utmärkt
social förmåga.

Frågor & ansökan

Som finansiell rådgivare har du ansvaret att förvalta
befintliga Premiumkunder samt att aktivt arbeta in
nya kunder.

Du arbetar utifrån kundnöjdhet och 		
lönsamhetsperspektiv
Du genomför finansiell rådgivning utifrån
en upprättad handlingsplan med kunden
Du arbetar individuellt och aktivt med
dina kunder
Du samverkar med specialister och samarbetspartners för att utveckla affären
Du möter företagskunder, förstår
företagsaffären och hanterar företagsledarens privatekonomi

Du har en förmåga att arbeta självständigt och
strukturerat. Du arbetar aktivt med att utveckla din
egen kompetens och delar din kunskap med kollegor.

Varför jobba med mig?

Jag brinner för affärer och att ge kunder det där lilla
extra genom hög tillgänglighet och proaktivitet. Med
mig som chef kommer din vardag att kännetecknas
av frihet under ansvar. Jag värdesätter en rak och
tydlig kommunikation samt öppen dialog om hur vi
kan utvecklas. Jag förväntar mig ett stort eget driv
och starkt engagemang för ditt arbete på Sparbankens kontor i Kungsängen.

Läs mer om oss på sparbankenenkoping.se

Swedsec Rådgivarlicens,
Bolånelicens samt FFL Liv och Sak.

Vid frågor om tjänsten går det
bra att kontakta mig, Samuel
Sandqvist 08-511 85456 alt.
070-6732998.
Välkommen med din ansökan
till hr@sparbankenenkoping.se
senast den 5 juni.

