
 

Rådgivere til nyt pengeinstitut i Holstebro 

Sparekassen Balling er et lokalt, stærkt og selvstændigt pengeinstitut med 
afdelinger i Balling og Skive. Sparekassen bygger på et sundt forretningsgrundlag. 
Med en egenkapital på 128 mio. kr. og en solvensprocent på 26 er Sparekassen 

Balling blandt landets mest solide pengeinstitutter.  

Sparekassen Balling bygger på lokal forankring og ønsker at være en engageret del af 
det lokale samfund. Vi tilstræber at støtte nye muligheder og vil fremme sunde 

projekter, der gerne må gavne beskæftigelsen i lokalområdet. 

Som et led i videreudviklingen af markedsområdet åbner Sparekassen Balling i august 
måned en afdeling i Holstebro. Afdelingen forventes at åbne med seks medarbejdere. 

Derfor søger vi nu engagerede og kompetente rådgivere, der trives i et mindre 

pengeinstitut med store frihedsgrader og korte beslutningsveje. 

 

Se mere på www.sparekassenballing.dk 

 

 

Kan du lide at tage initiativ og have ansvar. Så kan du blive en del af et 

nyt team af entusiastiske rådgivere i et nyt pengeinstitut i Holstebro?  
 

Som rådgiver skal du sammen med dine nye kolleger tage imod de mange nye 

kunder i den nyetablerede afdeling og sikre, at de får en kompetent og serviceminded 
rådgivning. Endvidere er det vigtigt, at både kunder og medarbejdere føler sig godt 

tilpas i afdelingen.  
 
Du trives med at deltage i lokale udadvendte aktiviteter og profilering af afdelingen, 

ligesom du via dit netværk skal være med til at tiltrække nye kunder. 
 

Afdelingen, der får en central beliggenhed i Holstebro, forventes at blive bemandet 
med seks erfarne rådgivere, og målgruppen er primært privatkunder.  
 

Din baggrund 

Vi søger erfarne rådgivere der er i besiddelse af en stærk forretningssans. Du sidder i 
dag i en lignende stilling, og motiveres af – sammen med dine kommende kollegaer - 

at skabe resultater i en nyetableret afdeling.  
 

http://www.sparekassenballing.dk/


Vi forventer, at du har et højt fagligt niveau inden for rådgivning af privatkunder, 
herunder bolig, investering og pension. Endvidere er du stærk på kreditområdet.  

 
Som person har du:  

- Købmandskab og en evne til at se muligheder 

- Gode evner til at skabe relationer i lokalsamfundet 

- En positiv livsholdning og humor 

- Gode samarbejdsevner samt en teamorienteret tilgang  

- En kvalitetsbevidst og serviceorienteret grundholdning 

- God forståelse for kundernes ønsker og behov 

 

Derudover er du en person, som har lyst til at 

- have en travl hverdag i et inspirerende miljø 

- præge videreudviklingen af et lokalt pengeinstitut. 

 

Strategi 2020:  

Sparekassens ledelse har i løbet af 2014 – i en strategiproces, hvor alle medarbejdere 

har været inddraget – udarbejdet en ny strategi frem mod 2020. Vision, mission og 

værdigrundlaget er defineret, og der er fastlagt overordnede strategiske mål for den 

kommende 5-årige periode, der bl.a. indeholder målsætninger om vækst og fokus på 

medarbejdernes arbejdsglæde via kompetenceudvikling og motivation. Dermed sikrer 

vi en god kultur til glæde for både kunder og medarbejdere.  

 

YDERLIGERE SPØRGSMÅL? 

Kontakt Managing Partner Bodil Brodal hos BRODAL Search & Selection på telefon 

3092 7123. Diskretion og fortrolighed er en selvfølge.  

Send din ansøgning samt CV til brodal@brodalsearch.dk hurtigst muligt. 
Vi behandler ansøgningerne løbende.  

 

mailto:brodal@brodalsearch.dk

