Private Banking Rådgiver
Til Sydbanks Område Midtjylland i Herning søger vi en Private Banking Rådgiver, der sammen med
det øvrige team kan og vil gøre en betydelig forskel i arbejdet med bankens formuende kunder. Der
er tale om et meget spændende segment af kunder, der efterspørger en lang række ydelser,
herunder rådgivning om formueforhold, pension, investering og bolig. Du overtager en eksisterende
portefølje af kunder, som du selv er med til at udbygge.
Vi forventer, at du har en bred baggrund indenfor bolig, pension, investering og kredit, og du er
vant til at afdække kundernes behov gennem 360 graders analyser. Du forventes at kunne yde
behovsorienteret rådgivning, hvor du inddrager specialister inden for de forskellige områder der er
interessant for kunden. Gennem kundearrangementer og andre udadvendte aktiviteter, og i
samarbejde med dine kolleger i Erhvervsområdet, sikrer du, at relationerne til eksisterende kunder
udbygges og at der etableres relationer til nye potentielle kunder.
Som person er du udadvendt med en god personlig gennemslagskraft. Du er god til at etablere og
udvikle relationer, og du har med godt købmandskab for øje god indsigt i, hvad der skaber værdi for
dine kunder. Du er energisk og vedholdende, og du evner at have mange bolde i luften, uden at
miste overblikket.
Du tilbydes et spændende og udviklende job, i en ambitiøs bank der sætter kunden i centrum. For
den rette kandidat er der gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. Løn- og
ansættelsesforhold forhandles individuelt i forhold til dine kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har du forudsætningerne for at skabe succes i dette job, så
send din ansøgning mærket ”PB02-14” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du
velkommen til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00.
Område Midtjylland ledes af Områdedirektør Claus Brændstrup, og beskæftiger ca. 80
medarbejdere. Foruden områdehovedkontoret i Herning er der filialer i Brande, Holstebro, og
Silkeborg. Private Banking – under ledelse af Clemen Overgaard – beskæftiger i dag 9 medarbejdere.

