Til vårt avdelingskontor i Molde søker vi

Kunderådgiver Bedriftsmarked
Romsdalsbanken er en sparebank med nærmere 140 års bankhistorie. Banken har sitt primærmarked i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. Hovedkontoret ligger i Elnesvågen, med avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Banken har 47 ansatte og forvalter ca. 6 milliarder kroner inkl. lån gjennom
boligkredittselskap. Romsdalsbanken tilbyr helhetlige løsninger innen bank og forsikring for både person- og næringskunder. Banken er medlem av Eika
Alliansen.

Til stillingen ligger:
I denne rollen jobber du med en kundeportefølje bestående av kunder i ulike bransjer. Som rådgiver har du hele kundeansvaret, og bruker
din kompetanse og erfaring til å skape tillit og bygge sterke relasjoner.
Vi opplever nå stor etterspørsel og er opptatt av at vår nye rådgiver jobber mer eller mindre med hele bankens produktspekter. Som
rådgiver får du ansvar for alle prosesser, og vil bidra til å skape og utvikle sterke relasjoner til kunder og samarbeidspartnere.
Hvem er du?
• Du har høyere økonomisk utdannelse, gjerne relevant erfaring som kunderådgiver i bank.
• Du har forståelse for at det er din egen innsats som betyr noe, er uredd og selvsikker og jobber godt sammen med andre.
Som person er du løsningsorientert og setter kundens behov i sentrum. Samtidig som du er på jakt etter nye forretningsmuligheter og
breddesalg, evner du å jobbe strukturert og helhetlig. Du er en relasjonsbygger og kommuniserer godt med ulike typer mennesker. Du er
beslutningsdyktig i forhandlingssituasjoner.
Hvis dette virker som en fristende utfordring for deg, ønsker vi at du skriver en søknad med CV, og sender den til oss. Vi vil behandle din
søknad på en konfidensiell, profesjonell og rask måte.
Vi tilbyr gode lønns og pensjonsbetingelser.
For spørsmål knyttet til stillingen kan du kontakte:
Christian Sollid, cs@bfh.no, 468 47 620
Bjørn Brubæk, bsb@nessetbanken.no, 410 66 402

Søknad innen 07.12.17
til cs@bfh.no

