
Din professionelle HR-partner, som gør forskellen

Erhvervsrådgiver til Middelfart Sparekasse i Odense 
- med erfaring inden for rådgivning og servicering

Virksomheden

Middelfart Sparekasse – som flere år i træk er kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser – oplever stadig 
stigende tilgang af spændende erhvervskunder. Derfor skal sparekassens erhvervsteam nu bruge en ny kollega, der 
kan yde en professionel og kompetent rådgivning over for dette kundesegment.

Læs mere på www.midspar.dk

Stillingen

Den nye medarbejder skal rådgive og servicere sparekassens erhvervskunder og kan se frem til et job i en afdeling i 
sund og positiv vækst. Du får travlt, da der i øjeblikket opleves stor tilgang i kundeporteføljen. Holdningen til medarbe-
jderne er præget af tillid og respekt, så du vil få både stor personlig frihed og ansvar på samme tid.

Profil:

Den kandidat, som vi leder efter, besidder en høj grad af faglighed og kommer med solid erfaring med rådgivning 
af erhvervskunder. Du trives i rollen som den engagerede rådgiver og er god til at lytte til kunderne og forstå deres 
behov.

Du bliver samtidig ansvarlig for at opbygge egen portefølje, så det er vigtigt, at du har lyst til at være med i det 
opsøgende arbejde. Du er kreditmæssig stærk og finder det spændende og udfordrende at være med til at bygge en 
afdeling op.

Middelfart Sparekasse er et lokalt forankret pengeinstitut, hvor lokalkendskab er en stor fordel.

Du arbejder ihærdigt på at opnå dine målsætninger og er altid parat til at yde den ekstra indsats, som ofte gør for-
skellen. Du trives med en stor berøringsflade både internt og eksternt, er udadvendt og opsøgende og forstår dermed 
betydningen af et godt netværk. 

Generelt

Middelfart Sparekasse er inde i en særdeles positiv udvikling. Opgaverne er udfordrende og mangeartede og der er 
for den rette kandidat masser af udviklingsmuligheder. Sparekassen tilbyder løbende videreuddannelse.
Omgangsformen er afslappet og uformel. 
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Kan du se dig selv i denne spændende stilling og med de karrieremuligheder, som det vil medføre, så send venligst 
hurtigst muligt ansøgning og CV til helle@hr-business.dk
Der er ingen ansøgningsfrist – der vil blive afholdt interviews løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Helle Ulbak, Executive Consultant,  på tlf. 2123 2254.  
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