Souschef til Holstebro
Souschef til Sparekassen Balling, Holstebro
Kunne du tænke dig at gøre en forskel sammen med
afdelingsdirektøren og videreudvikle vores
afdeling i Holstebro? Så lad os tage en kop kaffe! Vi søger
nemlig en souschef til vores nyeste
afdeling, der er i en rivende udvikling.
Du vil, i tæt samspil med afdelingsdirektøren, sikre den
fortsatte markante udvikling afdelingen har
realiseret siden opstarten i 2015. Sammen får I ansvaret for et
relativt ungt team på i alt 7
medarbejdere. Du vil blive en del af en uformel arbejdsplads,
der scorer topkarakter i de
tilbagemeldinger vi får fra kunderne.
Fagligt fyrtårn
Din primære opgave vil være rollen, som et fagligt fyrtårn og
sparringspartner for teamets
rådgivere. Du finder stor tilfredsstillelse i at nå ambitiøse mål
og samtidig sikre en høj kunde- og
medarbejdertilfredshed.
Foruden ledelsesansvaret og rollen som sparringspartner, vil
du få din egen portefølje bestående af
attraktive privatkunder. Porteføljen vil være nøje tilpasset dit
ledelsesmæssige ansvar.
Du vil blive afdelingsdirektørens medspiller i forhold til at
udvikle og eksekvere afdelingens
strategi, der tager udgangspunkt i, at afdelingen befinder sig i
et attraktivt markedsområde med et
stort vækstpotentiale.
Med andre ord vil du få en afvekslende og alsidig hverdag,
hvor du får mulighed for at sætte dit
præg på Sparekassen.

Din profil
Du er formentlig i dag i en lignende stilling, og ønsker en
arbejdsplads med yderligere ansvar og
kortere beslutningsgange. Det kan også være du er en erfaren
rådgiver, der har flere års erfaring
som rådgiver, hvor du kommer 360 grader rundt om kundens
økonomi, og ser Sparekassen som dit
næste skridt i karrieren.
Du evner at motivere, understøtte og udvikle mennesker
omkring dig, og motiveres ved at skabe
resultater sammen med og gennem dine kolleger. Udover din
tillidsfulde natur, er det en fordel, at
du også har øje for den administrative og kreditmæssige del af
forretningen. Da vi er et lokalt
forankret pengeinstitut, vil det være en fordel, hvis du er godt
kendt på Holstebro-egnen, og har en
god fornemmelse for, hvor potentialet i markedet ligger.
Kan du se dig selv som souschef hos os?
Så send afdelingsdirektør Lars Nielsen en ansøgning og dit CV
hurtigst muligt.
Vi behandler ansøgninger hen ad vejen, og indkalder løbende
kandidater til samtaler.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte
afdelingsdirektør Lars Nielsen på
96764452, eller LN@sparekassenballing.dk.
Vi ser frem til at modtage netop din ansøgning.
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