
Rådgiver søges  
til vores afdeling på Ærø

Sparekassen er inde i en meget positiv udvikling. Økonomien er god og vi får 
flere og flere kunder. Vi har p.t. rigtig travlt og vil gerne fortsætte vores gode 
udvikling.
Det sker både ved at styrke relationerne og forretningerne med eksisterende 
kunder og ved at tiltrække nye, gode kunder. Vi søger derfor en energisk 
rådgiver, der sammen med de øvrige 9 engagerede og dygtige medarbejdere 
vil være med til at fortsætte den gode udvikling.

Som rådgiver skal du: 
• Være bosiddende på Ærø eller flytte hertil
• Yde en engageret og kompetent rådgivning overfor egen kundeportefølje 
• Etablere og udbygge kunderelationer gennem personlig kontakt og 

rådgivning 
• Dække dine kunders behov for finansielle produkter 
• Deltage aktivt i at udvikle egen portefølje og bidrage til den fortsatte  

gode udvikling

Vi forventer, at du: 
• Er bankuddannet og er vant til at rådgive privatkunder +  

evt. små/mellemstore erhverv 
• Er udadvendt og kontaktskabende med humoristisk sans og godt humør 
• Har erfaring med at arbejde med bolig-, pensions- og investerings- 

rådgivning og stor lyst til at fordybe dig i disse emner 
• Har god erfaring med kreditsager 
• Har en struktureret tilgang til dit arbejde, hvor du kan skabe overblik i en 

travl hverdag 
• Som person kan gå forrest og er vant til at skabe gode resultater

Vi tilbyder: 
• En spændende og ansvarsfuld stilling i et mindre lokalt pengeinstitut
• Stor mulighed for selv at præge udviklingen samt det daglige arbejde
• Et arbejde der foregår i et uhøjtideligt miljø med højt til loftet
• Gode udviklingsmuligheder

Vil du vide mere om stillingen, herunder også spørgsmål til evt. bosætning på 
Ærø, er du meget velkommen til at kontakte  
Filialdirektør Thomas J. Norrild på tlf. 23969656.

Ansøgning, CV mv. behandles fuldt fortroligt og bedes fremsendt på mail: 
tn@risespar.dk.

Ansøgningsfrist d. 7. marts 2017.
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