Södra Dalarnas Sparbank är Dalarnas äldsta sparbank, grundad 1837. Som Sparbank skiljer vi oss från andra
banker. Vår företagsform möjliggör att vi kan dela med oss av vårt överskott till ändamål som utvecklar Södra
Dalarna. Alla beslut fattas lokalt, vilket effektiviserar vår verksamhetsstyrning och ger kortare beslutsvägar
mot både kund och medarbetare. Vi riktar oss till privatpersoner, mindre och medelstora företag, lantbrukare,
föreningar och kommuner. Bankens verksamhetsområde omfattar Avesta, Hedemora och Säters kommun. Vi
har idag drygt 22 500 kunder, 47 medarbetare, tre kontor och en affärsvolym på ca 9 miljarder SEK.

Vi söker nu:

Företagsrådgivare
Om jobbet
Till våren går en av våra medarbetare i pension och vi söker nu en efterträdare. Vi erbjuder en rådgivarroll för bankens mindre företagskunder i en spännande miljö med många
kundkontakter. Du kommer att överta ansvaret för en befintlig kundstock där fokus
ligger på att utveckla kund- och affärsrelationen ytterligare genom ett aktivt och engagerat arbete. Många av kunderna finns inom segmentet skog och lantbruk. Kundnöjdhet
står mycket högt upp på agendan varför rollen kräver ett stort mått av affärsmässighet
och hög servicenivå. Du driver företagsaffären i nära samarbete med kollegorna som
arbetar inom företags- och privatmarknaden. För oss är samspelet mellan företagsrespektive privatrådgivare en viktig framgångsfaktor.
Tjänsten avser heltid. Tillträde i början av 2015.
Om dig
Vi söker dig som har förmågan att bygga långsiktiga kundrelationer, har god säljförmåga
och starkt eget driv. Du är som person engagerad, professionell och ansvarstagande,
vilket också motsvarar bankens värderingar. Du har lätt för att umgås med de kollegor
och specialister som dina kunder kommer att möta. Du är noggrann, tar egna initiativ
och hittar lösningar.
Branschkunskap inom segmentet skog och lantbruk är en fördel. Vi ser gärna att du har
en högskoleutbildning samt företagsrelaterade utbildningar och erfarenhet ifrån liknande arbetsuppgifter alternativt från redovisning eller revision. Arbetar du som företagsrådgivare idag är det mycket meriterande. Swedsec-licens är ett krav för rollen och det
är meriterande om du redan innehar licensen.
Vill du veta mer?
Thomas Källström, företagschef 0225-358 03
Catarina Wahlert, personaladministrativchef 0225-358 01
Ansökan skickas senast den 17 oktober till catarina.wahlert@sodradalarnassparbank.se
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
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