Privatrådgivare till Högsby Sparbank
Vi är en av landets ca 60 fristående sparbanker. Långsiktighet i det vi gör, ett starkt engagemang för
regionens framtid samt en personal som förstår att värna om kunden och dennes affärer, i den
ordningen, har gjort oss till vad vi är idag: Den ledande finansiella partnern i vårt verksamhetsområde!
I linje med en gynnsam utveckling för banken och en ambition att fortsätta att vara det naturliga valet
av finansiell partner i vår närregion, söker vi nu en privatrådgivare. Vi hoppas och tror att du som läser
detta har samma vilja och driv som vi att jobba aktivt för att befästa vår position som det självklara
bankvalet i Högsby med omnejd. Det har vi gjort sedan 1895.
Lite mer om oss
En sparbank är inte bara en bank, det är en helt egen bolagsform. Många banker har anonyma
aktieägare som får utdelning när det går bra för banken. En sparbank har istället huvudmän som
fungerar som länkar mellan banken och det lokala samhället. När det går bra för en sparbank
återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där bankens kunder lever
och verkar. Högsby Sparbank har sitt kontor på orten Högsby, som också är en kommun i mellersta
Kalmar län, vackraste Småland. Banken har idag ett 16-tal medarbetare och en affärsvolym på ca 4,6
mdkr. Vi har en uttalad ambition att vara med och skapa en stark lokal ekonomi och bidra till
utvecklingen av ett blomstrande näringsliv och samhälle. Vi erbjuder våra kunder ett
fullservicesortiment inom ”bank & finans” som innefattar bl a betaltjänster, finansiering, spara/placeraupplägg, pensionslösningar, trygghetslösningar och mycket mer.
Om jobbet
Tjänsten som privatrådgivare innebär att du proaktivt kommer att utveckla och förädla en befintlig
kundbas bestående av privatkunder, med behov av kvalificerad rådgivning inom låna, spara och
trygghet. Du kommer samtidigt att arbeta aktivt med prospektering av nya kunder i våra prioriterade
segment. De produkter och tjänster vi erbjuder ska kännas som ett självklart val i kundmötet när du
planerar kundens nuvarande och framtida ekonomi. Det är viktigt att du ser till kundens hela affär hos
oss och att du aktivt arbetar med att identifiera de behov som den unika kunden kan ha.
I tjänsten ingår även att vara behjälplig i kundtjänst och telefon vid behov och beroende på
bemanningen på kontoret, t.ex. vid sjukdom, semester m.m.
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Om dig
Du är ekonomiskt välutbildad, har erfarenhet av att ha arbetat som privatrådgivare. Samtidigt lägger vi
stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är social, utåtriktad samt är en lagspelare och
självklart mycket intresserad av att göra affärer. Som person är du också ansvarstagande, strukturerad
och prestigelös.
Swedsec-licens är en merit.

Har du frågor eller funderingar kring tjänsten som vår nya privatrådgivare – tveka inte
att kontakta:
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Joakim Malmdahl joakim.malmdahl@hogsbysparbank.se 0491-209 25, 070-241 69 93



Birgitta Ek

birgitta.ek@hogsbysparbank.se

0491-209 44, 070-248 20 30

Facklig representant för Finansförbundet är:


Thomas Ohlsson

thomas.ohlsson@hogsbysparbank.se

0491-209 45, 070-344 37 28

Dina ansökningshandlingar jämte CV önskar vi via mail till:
birgitta.ek@hogsbysparbank.se senast den 30 juli 2017.
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Välkommen med din ansökan!
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