Företagsrådgivare till Laholms Sparbank
Laholms Sparbank verkar inom Laholms kommun vid den vackra Laholmsbukten. Med en
affärsvolym på 17 miljarder och 45 anställda vid 4 kontor har vi en framstående position
på marknaden. Kontinental närhet och en central placering i förhållande till hav, skog och
speciella naturområden skapar dessutom utmärkta möjligheter för en hög livskvalitet.

Företagsrådgivare Laholms Sparbank
Som företagsrådgivare i Laholms Sparbank har du ansvaret för
en kundstock med i huvudsak mindre och medelstora
företagskunder. I ditt uppdrag ingår att utveckla och driva
företagsaffären på affärsmässiga grunder tillsammans med
dina kollegor på företagsavdelningen.
I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera dina kunders behov
inom t.ex.:
• Krediter
• CM-frågor
• Placeringsrådgivning
• Pensionsplanering
Tillsammans med kollegor tar du fram och presenterar förslag
till lösningar för dina kunder.
Vi söker dig som
• Sätter kunden och affären i centrum och gillar att
jobba i team
• Är resultatinriktad och har drivkraften att uppnå både
egna och bankens mål
• Gillar att jobba med service och utveckla goda
kundrelationer
• Är utåtriktad, ansvarstagande och har förmågan att
arbeta självständigt med våra kunder
• Gärna tar egna initiativ, är stresstålig, kan prioritera
och har förmågan att se helhet och samband
Vi tror att du tidigare har jobbat med liknande
arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har Swedsec-licens.
Kan du identifiera dig med ovanstående och vill vara med och
utveckla en bank med entusiasm och framtidstro?

Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete i en
bank med stark ekonomisk ställning som värnar om kunder,
anställda och utvecklingen inom Laholms kommun. Vi står för
omtanke, kvalité och relationer.
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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.

Är du intresserad och vill veta mer om tjänsten är du
välkommen att kontakta:
Magnus Jurvin, Företagsmarknadschef , tel. 0430-491 47
Facklig kontaktperson för Finansförbundet är
Johan Gillrup, tel. 0430-491 33.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning
snarast, dock senast den 20 augusti till:
magnus.jurvin@laholmssparbank.se

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!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller
säljare av andra rekryteringstjänster.

