LANDBRUGSRÅDGIVER TIL SKJERN BANK
I Skjern Bank oplever vi positiv vækst og
stor kundetilgang, derfor søger vi snarest
muligt en landbrugsrådgiver til hovedsædet i Skjern. Jobbet består i at servicere og
udvikle en bestående kundeportefølje. Har
du kvalifikationer og i særdeleshed den
rigtige indstilling, kan du selv være med til
at sætte rammerne for jobbet.
•

Du har relevant faglig og praktisk
baggrund fra et lignende job

•

Du er udadvendt og kan lide at
arbejde med andre mennesker

•

Du kan arbejde selvstændigt,
målrettet og er kreditmæssig stærk

•

Du er forandringsvillig og -parat og
dermed klar til at modtage fremtidens udfordringer

•

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

•

Du kan bevare overblikket, også når
du har mange “bolde i luften”

I Skjern Bank er det tilladt at have person-

lig succes. Derfor tilbyder vi fordelagtige
udviklings- og karrieremuligheder, hvor
din faglige kompetence og baggrund
bliver udfordret såvel praktisk som teoretisk. Vores nøgleværdier er nærvær,
handlekraft og individuelle løsninger,
og det afspejler sig i alle sammenhænge,
både internt i banken og i kontakten med
vores kunder.
Som medarbejder i Skjern Bank er dit faglige
fundament naturligvis vigtigt − men dine
menneskelige egenskaber er lige så vigtige.
Vi tilbyder gode arbejdsvilkår i en alsidig og
uformel dagligdag, hvor der er stor fokus på
et godt arbejdsmiljø.
INTERESSERET?
Send din ansøgning til HR-assistent Marianne Østergaard på moe@skjernbank.dk
hurtigst muligt og inden d. 12. marts.
Ønsker du yderligere oplysninger, er du
meget velkommen til at kontakte
landbrugschef Christian Thomsen på mobil
2213 6815 / mail cnt@skjernbank.dk eller
underdirektør Carsten Allerslev på 4081
6120 / mail allerslev@skjernbank.dk. Vi
glæder os til at høre fra dig.
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