Dalslands Sparbank är en fristående sparbank med stabil lönsamhet och en affärsvolym på ca
15 miljarder kronor. Vi har 6 kontor i Dalsland med sammanlagt 50 medarbetare. Genom vår
unika närvaro, med kontor på flera av orterna i Dalsland, kan vi erbjuda en lokalkännedom som
ger oss ett försprång framför våra konkurrenter. Banken är medlem i Sparbankernas Riksförbund
och har ett nära samarbete med Swedbank.

Om tjänsten
Dalslands Sparbank är en fristående bank som har kontor i Mellerud, Bengtsfors, Bäckefors, Ed,
Färgelanda och Högsäter. Vi söker nu en företagsrådgivare som vill bli en del av vårt team på
kontoret i Mellerud. Kontoret består av 11 medarbetare och en kontorschef, som du rapporterar
direkt till. Banken lever i en alltmer digitaliserad värld och står ständigt inför nya utmaningar. Du
blir en aktiv medspelare på vår spännande resa att möta våra kunder på olika mötesplatser.
Tjänstens huvudsakliga uppgifter är att ge rådgivning till våra företagskunder men du kommer
även att ge service till våra privatkunder. Sparande, pension, försäkringar och lån är några
områden du kommer att arbeta med.
Kompetenser/erfarenheter
Du har en god förståelse för varje unik kunds individuella behov och kan därmed anpassa varje
kundsituation så att bästa kvalité ges i mötet. Vi söker dig som har en relevant utbildning eller
som arbetsgivaren bedömer likvärdig erfarenhet. Vidare har du goda IT-kunskaper som du vill
fördjupa och vidareutveckla med bankens kontinuerliga digitalisering och krav på förnyad
kunskap. Meriterande är om du har erfarenhet inom bank och försäkring och har SwedSec-licens.
Egenskaper
Vi tror att du är en serviceinriktad person med god social förmåga som trivs i mötet med andra
människor. Eget initiativtagande är en drivkraft hos dig och du har en vilja att lära dig nya saker.
Du är en person som trivs i bankmiljön och har ett genuint intresse för den. I mötet med kunden
skapar du goda och långsiktiga relationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vid frågor vänligen kontakta konsult Ramona Tengström, 070 259 18 77.
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