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- og drømmer du om en karriere i et pengeinstitut…

Så er vi klar med en hel utraditionel løsning

Du starter i Sparekassens afdeling i Skive 

hurtigst muligt og har modet på at tage 

fat i alle mulige opgaver. Det kunne 

sagtens være, at du allerede lige fra starten 

hopper i kassen. Ret hurtigt herefter oplæres 

du i opgaver, der supporterer vores 

kunderådgivere og efter en periode på 3 til 

6 måneder, har du allerede fået så meget 

indsigt i de daglige opgaver, der ligger i et 

pengeinstitut, at du nu kan vurdere om du 

har lyst til at starte en elevuddannelse i 

Sparekassen Balling. 

Er du den rette, får du din hel egen uddan-

nelsesplan, hvor du lærer hele værdikæden 

i en afdeling. - En sådan uddannelsesplan kan 

faktisk allerede starte i sensommeren 2020.

For at din karriere hos os kan blive en realitet, 

har du helt sikkert en teoretisk ballast som HHX 

eller lignende. Måske har du en hel anden 

indgangsvinkel til jobbet, som f.eks. butiksassistent 

eller en anden uddannelse, hvor du allerede har 

tilegnet dig evnen til at tale med mennesker og lyst til 

at hjælpe dine kolleger. Du er samtidig udadvendt og 

socialt orienteret og kommer fra lokalområdet.

Vi er lidt utraditionelle

Er det noget for dig, så mød op med din ansøgning 

under armen, mandag den 30. september 2019 –

kl. 18.00 til en fælles orientering for alle 

interesserede ansøgere til dette spændende 

uddannelsesforløb. – Er du frisk, så tilmeld dig mødet 

på pp@sparekassenballing.dk og du vil få nærmere 

information inden fællesmødet. – Send din tilmelding 

senest den 25. september 2019.


