Privatrådgivare till Sparbanken i Karlshamn
Vi söker dig som:
•Har minst 5 års erfarenhet som privatrådgivare inom bank och ett brinnande intresse för kundmötet, affären och goda kunskaper inom bolåneaffären.
•Vill arbeta affärsmässigt och proaktivt med att skapa resultat, lönsamhet
och nöjda kunder baserat på kundens behov av tjänster, erbjudanden och
produktlösningar.
•Arbetar strukturerat med bokade kunder på kontoret och ute hos kund om
behov finns samt i förekommande fall även med spontana kundbesök.
•Bidrar till bankens totala kompetensutveckling genom att kontinuerligt
dela med dig av din kunskap i både kundmöten och till dina kollegor.
•Utveckla kundens ekonomi och jobba för långsiktiga relationer med vår
kund.
•Arbeta så att kunden uppfyller kriterierna för bankens helkundserbjudande.
•Agerar utifrån Sparbanken i Karlshamns värderingar och deltar aktivt på
den lokala marknaden.
•Tar ett stort eget ansvar i att hålla dig informerad beträffande bankens
regelverk.
Konkreta arbetsuppgifter
•Boka och genomföra kundmöte.
•Aktivt arbeta med vårt kundmötesverktyg.
•Ge råd inom områdena betala, spara, låna, pension och försäkringar.

Våra grundläggande värderingar
kommer från sparbanksrörelsen och
den nytta och flit som sparsamhet
tillför individ och samhälle.
Motivet för att bilda Sparbanker var
framförallt att främja den enskilda
människans sparande och att förmedla
lån för att vidareutveckla bygden. Vår
position som självständig Sparbank ger
oss en unik möjlighet att vara en bank
med lokalt engagemang och skapar
långsiktighet i vår strävan att bedriva
en bra bankverksamhet i vårt verksamhetsområde.
Vår Vision
Sparbanken i Karlshamn skall vara den
ledande banken i verksamhetsområdet
och den självklara finansiella partnern
för privatpersoner, företag, kommun,
kyrkliga samfälligheter och föreningar.
Vår Affärsidé
Sparbanken i Karlshamn skall genom
ett starkt lokalt kontorsnät och ett
komplett utbud av finansiella tjänster
och produkter erbjuda våra kunder
personlig bankservice av hög kvalitet.
Vi har funnits sedan 1829
Sparbanken i Karlshamn grundades
1829. 1966 fusionerade Karlshamns
Sparbank med Asarums och Mörrums
Sparbank. 1998 köptes Föreningsbankens verksamhet i Karlshamn och
Ringamåla. År 2014 firade Sparbanken i
Karlshamn 185-års jubileum.

Profil
•Stor egen drivkraft
•Stort affärsmannaskap
•Mycket god kunskap inom placeringar och krediter
•Noggrann
•Strukturerad
•Förmåga att arbeta i team
•Hög integritet
Formella krav
Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet,
SwedSec licens
Bolånelicens
Försäkringsförmedlingsrätt
Tjänsten är tillsvidare på 100% med start enligt överenskommelse.
Ansökan skickas senast den 2018-07-06 till HR-chef Marie Fagberg,
marie.fagberg@sparbankenikarlshamn.se,
Vid frågor kontakta:
Kontorschef Malin Mathiasson,
malin.mathiasson@sparbankenikarlshamn.se. eller Kontorschef Susanne Sandberg, susanne.sandberg@sparbankenikarlshamn.se.
Finansförbundet representeras av Thomas Larsson,
thomas.larsson@sparbankenikarlshamn.se

