Har du ett brinnande intresse för affärer, service
och kundmöten?
Tillsammans med oss på Ekeby Sparbank har du en möjlighet att:
Arbeta i en liten sparbank och möta Privat- och Företagskunder som besöker vår kassa/kundtjänst samt ägna tid åt vissa
administrativa arbetsuppgifter.
Bli en del av en grupp som drivs av glädje, energi och som fokuserar på att göra bra affärer och på så sätt få nöjdare kunder.

Vi söker dig som:



Vill ge den genuint bästa servicen som överträffar våra kunders
förväntningar



Är resultatfokuserad, utåtriktad och skapar förtroende i
kundmötet



Är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med dina
kollegor



Har en förmåga att inte bli serverad en lösning utan kommer
fram till en fullgod lösning genom egen nyfikenhet, frihet under
ansvar helt enkelt!



Extra meriterat är det om du har tidigare erfarenhet från bank
samt en lämplig utbildning för ditt nya arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du
är en utåtriktad person, har sälj-och initiativförmågan samt en
stark egen drivkraft. Du delar sparbankens värderingar som
återspeglas i vardagen på kontoret.

"Bli en del av vår sparbank ...
På Ekeby Sparbank är vi 17 medarbetare och har funnits sedan
1892. Vi på sparbanken tycker det är häftigt att arbeta på en
liten sparbank där alla beslut fattas i Ekeby och som samtidigt
erbjuder service och tjänster som i en storbank. Här möter du
allt från ett ungt par som köper sitt första hus till de äldre som
behöver hjälp att placera sina pensioner. Här vill vi att kunden
ska kunna komma in och göra sina bankärenden, som att t.ex.
hämta kontanter eller bara för att komma inom och dricka en
kopp kaffe och säga hej!
Varmt välkommen med din ansökan! "Andrée Andersson, din
framtida chef”

Tjänsten avser en visstidsanställning då en av våra medarbetare i
kassa/kundtjänst ska gå på föräldraledighet i början av nästa år.
I rollen som medarbetare i kassa/kundtjänst kommer du vara ett av
tre ansikten utåt.
Det är viktigt att du är engagerad, ansvarstagande och älskar
kundmötet. Du är med och stöttar kunderna rätt och guidar dem mot
våra digitala kanaler.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 15.11.2021.
Arbetsplats: Ekeby
Kontaktperson: Kontorschef Andrée Andersson, 042- 25 04 04,
andree.andersson@ekebysparbank.se

Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar
din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför
kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

