
Vil du
være kollega med os?
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I Skjern Bank oplever vi travlhed og aktivitet, positiv vækst 
og stor kundetilgang. Derfor søger vi to nye kollegaer:

ERHVERVSTRAINEE - SKJERN BANK VARDE

 • Du har relevant faglig baggrund, gerne nyuddannet  
  finanselev, finanstrainee eller erhvervsrådgiver

 •  Du brænder for erhvervsområdet

 •  Du er udadvendt og kan lide at samarbejde med andre  
  mennesker

 •  Du kan arbejde selvstændigt og målrettet

 •  Du er en engageret og inspirerende person, der er klar 
  til at indgå i et dynamisk team

 •  Du er positiv og har et godt humør

Vi tilbyder et uddannelsesforløb, der bliver skræddersyet 
lige netop til dig, samt gode arbejdsvilkår i en alsidig og 
uformel dagligdag, hvor der er stort fokus på et godt ar-
bejdsmiljø.

KUNDEMEDARBEJDER - SKJERN BANK ESBJERG

 •  Du har relevant teoretisk og praktisk baggrund med  
  sagsbehandling af både privat- og erhvervssager

 •  Du kan arbejde struktureret, selvstændigt og målrettet 

 •  Du er forandringsvillig og -parat til fremtidens  
  udfordringer 

 •  Du er en engageret og motiveret person 

 •  Du er positiv og kan lide at samarbejde med andre  
  mennesker 

 •  Du kan bevare overblikket, når der er rigtig travlt 

 •  Du har flair for IT

For begge stillinger gælder det, at du bliver en del af et 
dygtigt og kompetent team på en arbejdsplads, hvor der 
er højt til loftet og godt humør.

Vores nøgleværdier er nærvær, handlekraft og individuelle 
løsninger, og det afspejler sig i alle sammenhænge, både 
internt i banken og i kontakten med vores omgivelser.

Send din ansøgning til HR-assistent Marianne Øster-
gaard på moe@skjernbank.dk snarest muligt og senest 
10. marts. Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget 
velkommen til at kontakte afdelingsdirektør i Varde Poul 
Vig Nielsen på tlf. 2371 7473 eller souschef i Esbjerg 
Gertie Gorzelak på tlf. 4059 6706.
Vi glæder os til at høre fra dig.


