Sparbanken Göinge söker Kundtjänstrådgivare till
Vinslöv
Sparbanken Göinge är en fristående Sparbank med kontor i Farstorp, Glimåkra, Röke och
Vinslöv. Sparbanken Göinge har en affärsvolym på drygt 16 miljarder kr och har ca 45
medarbetare. Samtliga fyra kontor erbjuder fullservice inom bank och försäkring. Våra
ledord är Lokal-Trygg-Personlig vilket genomsyrar hela vår verksamhet.
I rollen är du del av ett team som ansvarar för att möta alla privat- och företagskunder som
kontaktar kontoret.
Du arbetar i kassa/kundtjänst och tar initiativ till att lösa kundens behov. Som Rådgivare är du
kontorets ansikte utåt och din roll är att göra affärer med kunder i det spontana mötet och guida
kunderna i våra digitala miljöer.
Du skapar på ett naturligt och självklart sätt en god relation till kunden. Du är utåtriktad och har
ett stort engagemang i det du företar dig. Teamkänslan på kontoret är viktig, därför värdesätter
vi att du har en god samarbetsförmåga. Vi hoppas du vill vidareutveckla dig själv genom ständigt
lärande.
Banken erbjuder dig ett stimulerande arbete med korta beslutsvägar och flexibla arbetsuppgifter.
Du får tillsammans med dina kollegor stor möjlighet att påverka bankens utveckling med kunden i
fokus. Rollen innebär möjlighet till utveckling och intressanta arbetsuppgifter.
Utvecklingsmöjligheterna är goda och ett naturligt nästa steg är att arbeta som privat/företagsrådgivare i Sparbanken Göinge.
Vi ser gärna att du har akademisk examen. Tidigare erfarenhet från bank, innehav av SwedSec
Licens samt kännedom om den lokala marknaden är meriterande.
Tjänsten är på heltid och tillsvidare.
Frågor om tjänsten i Vinslöv kan ställas till:
Kontorschef Daniel Högstedt tfn 044-858 84 eller e-post daniel.hogstedt@sparbankengoinge.se
Facklig representant är Katharina Nilsson tfn 044- 858 88 eller e-post
katharina.nilsson@sparbankengoinge.se
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan
ansökningstidens utgång så tveka inte, utan skicka in din ansökan och CV så snart som möjligt
dock senast 2021-06-20 till mari.karlsson@sparbankengoinge.se

