Afdelingsdirektør til Frederikshavn
Dronninglund Sparekasse har rødder tilbage til 1873. Vi er 65 medarbejdere fordelt på 7 afdelinger - alle placeret i det
nordjyske. I Dronninglund Sparekasse har vi et fælles værdigrundlag, så vi skaber en stærk og fokuseret virksomhed til
gavn for vores kunder. Vi er der fagligt for hinanden, og vi omstiller os hurtigt til nye opgaver. Vi holder, hvad vi lover,
og vi gør os umage for at gøre det bedste, vi kan. Vi sætter stor pris på at skabe og fastholde langvarige relationer til
vores kunder. Vi kommer gerne hjem til vores kunder, hvis de ønsker det.
Vores målsætning er, at vi vil være den mest attraktive finansielle samarbejdspartner for vores kunder.

Lyder det som en rejse, du vil være en del af?
Til vores afdeling i Frederikshavn søger vi en afdelingsdirektør, der sammen med afdelingens øvrige fire
medarbejdere kan servicere vores kunder på bedste vis. Du vil blive afdelingens nøglespiller i arbejdet med
at løfte og videreudvikle afdelingens eksisterende potentiale. Som afdelingsdirektør forventer vi, at du kan
skabe en dagligdag, hvor medarbejderne trives og yder deres bedste. Du tør udfordre dine medarbejdere
og har fokus på faglig og personlig udvikling.
Du bliver afdelingens ansigt udadtil, og du bliver en aktiv spiller i byen, fx i netværksgrupper og til
canvasarrangementer, hvor det bliver synligt for alle, at vi ønsker at gøre en positiv forskel i Frederikshavn.
Dit job bliver spændende og afvekslende, da du både skal lede afdelingens medarbejdere men samtidig får
din egen kundeportefølje.
Du bliver en del af Sparekassens filialledergruppe, som sparrer og udveksler erfaringer med hinanden.
Vi tænker ikke i kasser, og du får muligheden for selv at sætte dit præg på hverdagen og på, hvordan
afdelingen skal drives.
Du evner at omsætte Dronninglund Sparekasses strategi til gode kundeoplevelser, der resulterer i nye
forretninger og tilfredse kunder.

Din profil:
-

Du har ledererfaring eller har lyst til at gå ledervejen
Du har en finansiel uddannelse og flere års erfaring med kunderådgivning
Du har en fornuftig og faglig indstilling til kreditgivning
Du har erfaring med rådgivning af mindre erhvervskunder eller brænder for at lære det
Du er handlekraftig, god til at planlægge og bevare overblikket
Du trives med at tage ansvar og træffe selvstændige beslutninger til gavn for afdelingen
Du bor i Frederikshavn eller har lyst til at involvere dig i byen

Jobbet indebærer stor indflydelse og mange udfordringer. Det er vigtigt for os, at du er klædt på både
fagligt og personligt, og er der brug for kompentenceudvikling for at udføre jobbet på bedste vis, tilbyder vi
selvfølgelig dette. Derudover tilbyder vi dig løn efter kvalifikationer.
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