Vi bryr oss om
Tjörns Sparbank är bygdens bank och inte en bank i mängden. Ända sedan 1906 har vi jobbat efter samma grundidé. Att sparande
är för alla människor och att en sparbanks vinst ska återinvesteras i bygden, så att den kommer till nytta för många. Idag har vi tre
kontor på Tjörn, alla med engagerad och personlig service. Och än idag följer vi sparbanksidén. Att hjälpa människor att förverkliga
sina drömmar genom en sund ekonomi och samtidigt göra vår bygd till en bättre plats. Det är därför vi stöttar massor av lokala
föreningar och initiativ. Det tror vi att många har glädje av.

Vi söker en
privatrådgivare
Tjörns Sparbank växer med stormsteg. Därför söker vi ytterligare
en engagerad medarbetare till vår privatavdelning.
Arbetsuppgifter och kvalifikationer
Världen vi lever i är i förändring. Oavsett vad framtiden för med sig i banken börjar allt med våra kunder. Det är
därför vi behöver dig. Rollen som privatrådgivare omfattar att erbjuda förstklassig och kvalificerad rådgivning till
bankens privatkunder, både i det spontana och det bokade mötet. Du har ett eget kundansvar men kommer även
vara en del av ett kompetent och drivet team i en spännande miljö.
Vi söker dig som är positiv, pedagogisk, social och som skapar förtroende i kundmötet. Du är flexibel men har
även ett strukturerat arbetssätt och drivs av att alltid vilja överträffa kundens förväntningar. Din drivkraft är
stark och du agerar utifrån bankens värderingar samt bidrar till att nå bankens uppsatta mål. En förutsättning
för att lyckas i rollen hos oss är att du är en lagspelare som har lätt att samarbeta i grupp. Du skall även tycka om
att skapa goda relationer både i och utanför banken. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och hur du med
dessa kommer att komplettera gruppen.
Tidigare erfarenhet från arbete inom bank/finans samt SwedSec-licens för såväl rådgivning och bolån är
meriterande.

Frågor och ansökan
Frågor om tjänsten besvaras av privatmarknadschef Håkan Thisell, 0304-67 68 67 alternativt hakan.thisell@tjorns-sparbank.se.
Facklig företrädare Nathalie Kjellberg nås på 0304-67 88 03 alternativt nathalie.kjellberg@tjorns-sparbank.se.
Välkommen att mejla din ansökan och CV senast den 24 oktober till personalansvarig elisabeth.andersson@tjorns-sparbank.se.
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