Sparbanken i Karlshamn söker
erfaren Företagsrådgivare.
Vi söker dig som jobbar som Företagsrådgivare idag eller har erfarenhet
av den yrkesrollen, gärna inom området skog/lantbruk. Du förväntas ha en
stark positiv drivkraft och en särskilt god förmåga att få kunden att känna
sig utvald. Du har viljan att hela tiden skapa affärsmöjligheter och ambitionen att addera mervärde hos våra kunder.
Som Företagsrådgivare ansvarar du för att genom ett tydligt och lokalt affärsmannaskap utveckla din tilldelade kundbas utifrån lönsamhet, risk och kundnöjdhet med proaktivt arbete mot kunder inom hela företagssegmentet. Du kommer
även att arbeta aktivt med prospekts och kunder inom segmentet skog/lantbruk
Du är en utåtriktad och lösningsorienterad person som har ett brinnande intresse
för att göra affärer och utveckla goda kundrelationer. Du agerar alltid utifrån
bankens värderingar samt bidrar till att nå bankens och företagsavdelningens
uppsatta mål.
För att lyckas behöver du samarbeta effektivt med kollegor, däribland kundstöd på
avdelningen, Private Banking, försäkringsspecialist m.fl. Vi sätter stor vikt vid vårt
nära samarbete där vi ställer upp för varandra och det krävs för rollen att man är
en lagspelare.
• Ditt ansvar omfattar försäljning, lönsamhet, risk och kundnöjdhet
• Du vårdar och utvecklar kundportföljen proaktivt genom försäljning och
relationsskapande aktiviteter
• Du planerar och genomför dina kundmöten utifrån helhetsperspektiv
och ansvarar för att identifiera kundbehov med hjälp av arbetssättet
”behovsanalys” och föreslå lösningar samt knyta specialister till kundarbetet. Vid behov samordnar du specialistteam kring kunden

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.

• Du arbetar aktivt för att skapa nätverk och nya affärskontakter och du
marknadsför banken vid kundträffar och genom att delta eller medverka i sammankomster av externa nätverk
• Du uppnår förväntade resultat inom utsatt tid
•Du förväntas hålla dig informerad beträffande bankens regelverk beträffande
bankens interna policys och instruktioner
•Det är meriterande om du har erfarenhet av kunder inom Jord och Skog-segmentet, antingen via bankerfarenhet eller på annat sätt.
Profil
•Har goda kunskaper om och agerar utifrån bankens värderingar
•Har mycket god insikt i bankens verksamhet och strategi
•Stor egen drivkraft och ansvarstagande för såväl planering av arbetsuppgifter,
tid och mål
•Noggrann och strukturerad
•Förmåga att arbeta i team
Formella Krav
•Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
•SwedSec Rådgivarlicens
•Swedsec Bolånelicens (inget krav men meriterande)
•Certifiering Företagsrådgivare är meriterande
Tjänsten som är på heltid ska tillsättas snarast efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast den 20 juli till
Marie Fagberg, marie.fagberg@sparbankenikarlshamn.se tel 072-571 4447
Frågor gällande tjänsten till Stf Företagschef Björn Flod,
bjorn.flod@sparbankenikarlshamn.se0730-83 05 11.
Facklig representant är Thomas Larsson, thomas.larsson@sparbankenikarlshamn.
se 073-329 9770

