Filialleder
Lyngby
Vil du være med til at skabe en succes og sikre bankens fortsatte vækst
på privatkundeområdet? Vi tilbyder nu en stilling som Filialleder i vores
Lyngby Filial.
Du får et spændende job i en koncern med en
ambitiøs vækststrategi på privatkundeområdet.
Som bankens ansigt i Lyngby skal du være en
dygtig netværker, som trives med en aktiv
opsøgende indsats.

Som filialleder vil du have en mindre
kundeportefølje, som du skal rådgive inden for
alle områder af privatkundesegmentet. Du vil
endvidere have ansvar for budget, mål, bevilling
og resultater samt stå for løbende økonomi,
tidsplansopfølgning og kundevendte aktiviteter.

Dine succeskriterier

Du...

•

•
•
•
•
•

skabe høj medarbejder- og
kundetilfredshed
vise kontinuerligt fokus på optimering af
de forretningsmæssige resultater
succesfuld ledelse af et dynamisk og
erfarent team
yde en markant opsøgende indsats og gå
forrest i udviklingen af nye kundeemner
evne til at udvikle og tilgå opgaver fra nye
vinkler med et skarpt blik for nye
forretningsmuligheder
aktiv deltagelse i strategiudvikling samt
erfarings- og vidensdeling i ledergruppen

Vi tilbyder
Du bliver del af en organisation med fokus på
udvikling af såvel organisation og medarbejdere
– herunder mulighed for videreuddannelse inden
for såvel faglig som personlig udvikling.
Du får rig mulighed for at få indflydelse på egen
hverdag, da vi som en forholdsvis lille og flad
organisation opererer med korte beslutningsveje.

Dit job
Ud over at lede og motivere filialens
medarbejdere vil dine ansvarsområder bestå af
udvikling og optimering af afdelingens
forretningsmæssige resultater, herunder lede og
deltage i opsøgende kundeaktivitet.
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•
•
•
•
•
•
•
•

har en bred faglig uddannelse inden for
den finansielle sektor med fokus på
privatkunder
går forrest i teamet og har lyst til, og
fokus på, at skabe engagement og gejst
blandt medarbejderne
er en naturlig medspiller over for såvel
kunder som medarbejdere
tager selvstændigt ansvar for at få løst
udfordringer men er ikke bange for at
bede om hjælp
er en dygtig og tillidsskabende rådgiver
trives med frihed under ansvar
motiveres af udviklingspotentialet i en
ambitiøs virksomhed i et geografisk
område med stort kundepotentiale
har erfaring med ledelse
har relationer og kendskab til Lyngby og
omegn

Få mere at vide
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen,
er du velkommen til at kontakte filialdirektør
Anders B. Hübschmann på telefon 23 80 61 93.

Ansøgning

Send din ansøgning via dette link. Vi holder
ansættelsessamtaler løbende og vil derfor gerne
høre fra dig snarest muligt, dog senest den 20.
juni 2017.

www.banknordik.dk
Om banken
BankNordik er en stærk nordisk bank med aktiviteter i Danmark, Grønland og Færøerne. Banken er noteret på den
danske børs. Mens finanskrisen ramte mange banker hårdt, formåede BankNordik at komme stærkt igennem med
fremgang på såvel den primære bankdrift som på bundlinjen.
BankNordik driver bankvirksomhed på et fundament af bundsolid økonomi og sund fornuft.

