Pensionschef

D it

Er du faglig stærk indenfor pension og
brænder du for ledelse? Hvis ja, er jobbet
muligvis lige noget for dig. Vi søger en pensionschef til vores hovedkontor i Svendborg.

Om jobbet
Du får ansvaret for salg og rådgivning i tæt
samarbejde med 2 pensionsrådgivere, som
du får det direkte ansvar for.
Du understøtter bankens fagansvarlige i filialerne og afholder selvstændige møder
med bankens mere komplekse kunder.
Du får det overordnede ansvar for, at Fynske
Bank har de rette fag- og systemmæssige
kompetencer til at kunne levere de relevante
værditilbud til bankens nuværende og kommende pensionskunder.
Om dig
Som pensionskundechef skal du være i
besiddelse af stor faglig og personlig gennemslagskraft ligesom du har gode forhandlingsevner og kan samarbejde på alle
niveauer, på tværs af afdelinger.
Du har indlevelsesevne og stort engagement, der gør dig i stand til at se dine medarbejderes styrker og motivere dem. Og du
går forrest, når nye tiltag skal implementeres.
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Kort om Fynske Bank
Fynske Bank drives ud fra fire grundlæggende værdier:
•
•
•
•

Troværdighed
Nærvær
Købmandskab og
Fremsyn.

I praksis betyder det bl.a., at vi har korte beslutningsveje, stor selvstændighed i jobbet
og en værdibaseret ledelsesstil. Vi sætter en
ære i at være tilgængelige og tæt på vores
kunder, og vores pejlemærke er en forretningsmæssig vækststrategi.
Læs mere herom på fynskebank.dk
Ansøgning
Du kan få yderligere oplysninger om jobbet
ved at kontakte områdedirektør Thomas
Thoft Madsen på telefon 62 17 65 30.
Søg jobbet senest fredag den 21. februar via
link: www.fynskebank.dk/job.
Samtaler holdes løbende.

Du er en god kommunikator som evner at
gøre det komplekse enkelt. Du er struktureret, kan drive din egen hverdag og ved, at
det at være flittig er er betingelse for succes.
Du har en solid erfaring på pensionsområdet og det vil være en fordel, at du er eksamineret finansrådgiver med pension som
speciale eller har en uddannelse fra Forsikringsakademiet.
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