Erhvervsdirektør
Ledelse Forretningsudvikling
Til at fortsætte den positive udvikling i forretningen, til at styrke positionen overfor erhvervskunderne
i markedsområdet og til at nå nye høje målsætninger, søger vi på vegne af Sydbank en ny
Erhvervsdirektør til Område Kolding. Erhvervsdirektøren får reference til Områdedirektøren og det
daglige ledelsesansvar for erhvervsafdelingen, der beskæftiger 16 dygtige og engagerede
medarbejdere.
Din opgave bliver at lede, motivere og udvikle afdelingens medarbejdere, og sammen med dem sætte
nye standarder for håndteringen af områdets erhvervskunder. Sydbank ønsker at være den foretrukne
samarbejdspartner for sunde erhvervsvirksomheder, og sammen med dit team skal du realisere øget
forretningsomfang med både eksisterende og nye kunder. Området rummer et godt potentiale for
yderligere udvikling i forretningsomfanget, og du forventes at gå foran og vise vejen frem. Du indgår i
områdets ledergruppe og i bankens netværk for Erhvervsdirektører. Udadtil forventes du at
repræsentere banken i forskellige relevante netværk.
Du har en baggrund i den finansielle sektor med hovedvægt på håndtering af erhvervskunder – gerne
fra segmentet af mellemstore og store kunder. Herudover har du ledererfaring, og din lederstil er
kendetegnet ved dialog og udvikling. Din teoretiske ballast er formentlig krydret med en HD R/F,
Cand. Merc. eller tilsvarende, og du har en opdateret viden indenfor de regler og den lovgivning der
knytter sig til rådgivning af erhvervskunder.
Som person er du åben og imødekommende med en stærk personlig gennemslagskraft. Du evner at
skabe, vedligeholde og udvikle relationer, og du har øje for hvorledes der på samme tid skabes værdi
hos kunderne og i banken. Du er analytisk og logisk velbegavet, og du evner hurtigt at gennemskue
kompleksitet og omfang. Foruden at være en god kommunikator, er du også en god købmand. Du er
ambitiøs og målrettet, og du arbejder vedholdende og engageret for at opnå resultater.
Du tilbydes et spændende job og udviklende job i en organisation i stadig udvikling. For den rette
kandidat rummer banken gode karrieremuligheder med plads til både personlig og faglig udvikling.
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt på et attraktivt niveau. Vi ser gerne, at du enten har
eller tager bopæl i en rimelig afstand til markedsområdet.
Har du mod på nye udfordringer, og har du det der skal til at skabe succes i dette job, så send din
ansøgning til job@comentum.dk. Mærk din ansøgning ”ED-1113”. Har du spørgsmål til jobbet er du
naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 30 46 28 58.
Sydbank er landets 4. største pengeinstitut og beskæftiger i alt ca. 2200 medarbejdere. Område Kolding,
der ledes af områdedirektør Thomas Thoft Madsen, dækker foruden Kolding også Vamdrup, Vejen,
Brørup, Fredericia og Egtved. Området beskæftiger i alt 100 medarbejdere.

