- vi er her for dig
AFDELINGSDIREKTØR TIL FREDERIKSHAVN AFDELING
Til Dronninglund Sparekasses afdeling i Frederikshavn søger vi en dynamisk,
udadvendt og gerne lokal forankret afdelingsdirektør, der vil være med til
at gøre Dronninglund Sparekasse til det naturlige pengeinstitutvalg.
Som afdelingsdirektør:
• får du det ledelsesmæssige ansvar for fire
kunderådgivere.
• skal du udøve aktiv salgsledelse, sætte mål
og følge op på dem.
• har du det driftsmæssige ansvar og skal
sikre, at afdelingen fortsætter sin positive
udvikling.
• skal du skabe begejstring blandt medarbejderne for derigennem at sikre, at kunderne
oplever engagement, når de møder sparekassen i afdelingen eller i byen.
• har du ansvar for din egen kundeportefølje
som består af mindre erhvervskunder og
privatkunder.

Frederikshavn afdeling:
• er 15 år gammel
• har til huse i gågaden i Frederikshavn.

Vi tilbyder:
• gode og afvekslende arbejdsvilkår, hvor
den enkelte medarbejder selv er med til at
påvirke og præge udviklingen.
• ansættelse i en åben, positiv og uformel
organisation.
• løn efter kvalifikationer.

Vi forventer, at du:
• har en relevant finansiel uddannelse, gerne
suppleret med efteruddannelse indenfor
salg og ledelse.
• er god til at skabe relationer og sætter pris
på samarbejde.
• kan skabe forretninger og resultater på
egen hånd.
• tager initiativ, er resultatskabende og har
gå-på-mod.
• har god erfaring med og en fornuftig og
faglig indstilling til kreditgivning.
• brænder for med stolthed at tegne Dronninglund Sparekasse i byen og herunder
sikre synlighed via personligt engagement
bl.a. i foreningslivet.
• har forståelse for værdien af den lokale forankring for et mindre pengeinstitut.
Tiltrædelse - ansøgningsfrist:
• Tiltrædelse snarest muligt.
• Ansøgningsfrist 27.11.2017.
• Send os din ansøgning og relevante eksamenspapirer og fortæl os, hvorfor du bør
blive en af vores nye kollegaer
• Ønsker du yderligere oplysninger så ring til
sparekassedirektør Villy Sørensen eller
adm.chef Lone Hedemark (lh@dronspar.dk)
på tlf. 98 84 17 22

Dronninglund Sparekasse er et selvstændigt og lokalt pengeinstitut med filialer i Dronninglund,
Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Sæby, Hjallerup og på Læsø.
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