Privatrådgivare till Sparbanken i Karlshamn
Vill du jobba i Framtidens Bank?
Om jobbet
Vi behöver förstärka vårt team i Karlshamn med en erfaren privatrådgivare. Vår
nya kollega skall vara en person som vill träffa kunder, hitta behov och tillsammans med kunderna fylla dessa behov genom affärer och proaktivitet.
Du kommer att jobba med ett team som vill träffa kunder, både nya och befintliga
för att utveckla deras relation med Sparbanken i Karlshamn.
Vi som grupp drivs av ett högt affärsmannaskap, självständighet och egen
utveckling. En stor del av uppdraget ligger i att tillsammans med teamet få våra
kunder att känna sig välkomna, omhändertagna och sedda.
Att leva våra värderingar och leverera på de olika mål vi har är en självklarhet och
något vi värderar högt.

Kompetenser som krävs för att lyckas i rollen
Vi ser att du har Swedsec Bolånelicens samt att du har Swedsec Rådgivarlicens.
Då arbetet innefattar mycket kundkontakt och många kundmöten söker vi en
person som trivs med ett högt tempo, brinner för att träffa kunder samt ser
möjligheter i alla våra kundkontakter.

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 2019 firar Sparbanken i
Karlshamn 190-års jubileum.

I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du är en trygg person som gärna provar nya saker, tar egna initiativ och har ett driv. Att vara en lagspelare är för oss en självklarhet.
Gruppens resultat och utveckling är lika viktig som din egen utveckling, det är
tillsamman vi skapar nöjda kunder, lönsamma affärer och glada kollegor.

Varför jobba med mig?
Jag som person är engagerad och driven. Min förväntan på dig som medarbetare
är att man likt mig känner ett engagemang, gillar att träffa kunder och att vi skall
ha kul på jobbet. Jag ger dig mycket eget ansvar. Tillsammans hjälps vi åt för att
utveckla banken på bästa sätt.
Som ledare sätter jag tillsammans med mina medarbetare tydliga mål som
utvecklar teamet och som samtidigt genererar affärer samt nöjdare kunder.
Varmt välkommen in med din ansökan.
Bästa hälsningar,
Katarina Nilsson
Kontorschef Karlshamn
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Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Personligt brev och CV skickas till
marie.fagberg@sparbankenikarlshamn.se senast den 15 mars.

Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din
ansökan så snart som möjligt.
På Sparbanken i Karlshamn drivs vi av tanken att alla våra kunder ska utvecklas
och att regionen där vi verkar ska vara expansiv och attraktiv. Vi tycker om att
göra det lilla extra för våra kunder och lever efter våra kärnvärden:
Nära – Bra - Nyttig. Tycker du också om det upplägget, kommer du att trivas
väldigt bra hos oss!

Upplysningar kring tjänsten lämnas av:
Kontorschef Katarina Nilsson 073-342 4101.
Facklig kontaktperson Thomas Larsson
thomas.larsson@sparbankenikarlshamn.se, tel 073-329 9770.
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