Vi samler
på langtidsholdbare
medarbejdere og søger
endnu en kollega

Da vi har fået mange nye kunder, søger vi endnu en medarbejder, som vægter dedikation
og loyalitet højt, og som gerne vil være en del af et uformelt arbejdsmiljø.

Privatkunderådgiver

Vi søger en privatkunderådgiver, som brænder for at møde kunderne på en uformel og respektfuld
måde og som kan give dem oplevelsen af nærhed samt yde et højt serviceniveau.
Du er en holdspiller, engageret og har et godt humør. Du har fokus på den personlige rådgivning og
sætter en høj standard for service og kundekontakt.

Ansøgning

Hvis du kan se dig selv som en del af Sønderhå-Hørsted Sparekasse, så send din ansøgning hurtigst
muligt, og inden den 8. januar 2019, til direktør Per Nørgaard Nielsen på pnn@sdrhaa.dk

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte Per
Nørgaard Nielsen på tlf. 96 17 70 67 / 29 11 50 34.

Vi tåler gerne
en sammenligning!

Åbningstider
Mandag, onsdag og fredag 9:00 - 12:00
Tirsdag og torsdag
9:00 - 18:00

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er et moderne pengeinstitut, som er særdeles robust og i fin form. Sparekassen har gennem alle årene udviklet sig støt og roligt.
Selv da den værste finanskrise i historien buldrede løs,
påvirkede det ikke Sønderhå-Hørsted Sparekasse nævneværdigt.
Sønderhå-Hørsted Sparekasse er for kunder, som ger-

ne vil have orden i økonomien. Hos os er troværdighed,
ærlighed og gensidig tillid grundstenene i det nære forhold, som vi har med vores kunder.
Vi kender værdien af, at vores kunder har en fast kontaktperson i sparekassen. Det giver tryghed, at man
altid møder den samme person. Derfor har alle vores
kunder tilknyttet en personlig rådgiver, som har et ind-

gående kendskab til netop deres økonomi.
Vi gør meget for, at vores medarbejdere trives og udvikles i deres arbejde. Glade medarbejdere er gode
medarbejdere! Vi sikrer gennem løbende efteruddannelse, at alle vores medarbejdere er kompetente, så de
altid er "klædt på" til at give kunderne den bedst mulige
rådgivning.
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