Sparbanken i Enköping är en självständig Sparbank som verkat i snart 185 år. Vår vision är att vara
den naturliga bankpartnern och den enda bank våra kunder behöver.. Vi är verksamma i Enköping,
Håbo och Upplands-Bro kommuner och är den dominerande aktören på vår marknad, med en affärsvolym på över 34 miljarder och med drygt 101 anställda. Vår affärsinriktning är att arbeta med ett
starkt lokalt engagemang och att långsiktigt verka som en fullservicebank.

Kontoret i Enköping söker en kundfokuserad

Privatrådgivare
Brinner du för att arbeta med service och ekonomisk
rådgivning? Vi söker dig som är engagerad, positiv, gillar
lagarbete och vill bidra till en kundupplevelse utöver
det vanliga.
Som privatrådgivare hos oss kommer du att:
Arbeta i spontana och bokade möten med privatkunder i första hand men hjälper även 		
företagskunder med enklare ärenden.
Ge finansiell rådgivning till privatkunder inom såväl låna, spara, betala och försäkringar.
Se till kundens hela affär och arbeta med merförsäljning, kundservice och kundupplevelse samt att guida kunden vidare när specialist kompetens behövs.
Aktivt bidra till att kunderna känner till, kan och vill använda våra digitala lösningar.

Om dig
Har du några års erfarenhet som privatrådgivare är det en merit men inget krav.
Du håller hög kvalitet i servicen till kunderna, ser till kundens hela affär och har för ambition
att överträffa kundens förväntningar. Du är pedagogisk, social och utåtriktad samt skapar
förtroende i kundmötet. Du tar egna initiativ och har ett starkt driv.
En förutsättning för att lyckas i rollen hos oss är att du är en prestigelös lagspelare som har
lätt för att samarbeta med dina kollegor och vill bidra till teamets gemensamma mål.
Meriterande i rollen är (men inte ett krav):
Swedsec licens
Swedsec Bolånelicens
Försäkringsdistributionsrätt Liv
Försäkringsdistributionsrätt Sak
Kreditbeviljningsrätt

Frågor och ansökan

Om du har frågor om tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Mattias Lahdosson
stf privatmarknadschef 0171–85 325 eller 070–6905325 alt Peter Asplund kontorschef
på 0171–85 361 eller 070-664 97 07.
Din ansökan med CV och personligt brev skickar du till hr@sparbankenenkoping.se
senast den 17 juli 2020.

Välkommen med din ansökan
till vårt härliga gäng!

Telefon: 0171-853 00 www.sparbankenenkoping.se

