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Kraft Bank
Kraft Bank er en bank som hjelper folk som har økonomiske utfordringer. Vi tilbyr en grundig
økonomisk gjennomgang for å finne en løsning som er bedre for kunden. Kraft Bank
behandler alle kunder med respekt.
Som ansatt i Kraft Bank vil du være en del av en spennende fremtidsrettet nysatsning innen
bankdrift. Du vil bli en del av et kompetent spennende team som med tung bankerfaring
som tilbyr fremtidens løsninger i dag.
Vi søker etter bransjens dyktigste kunderådgivere, som har dokumentert resultater innen
personmarked. Hos oss får du jobbet med et svært konkurransedyktig konsept, i et lite, men
faglig kompetent miljø. Vi liker å tenke og agere annerledes, våre kunder skal oppleve oss
løsningsorienterte og fremtidsrettede.
Vi leter nå også etter yngre rådgivere med en proaktiv holdning og et ønske om å utvikle seg
sammen med oss.

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•

Hjelpe kunder til en bedre økonomisk situasjon
Rådgivning til kunder med kompleks og/eller utfordrende økonomi
Gjøre gode kredittvurderinger i komplekse økonomiske situasjoner
Ta ansvar for kredittrisiko i egen kundeportefølje

Kvalifikasjoner
•

Kredittkompetanse

•
•
•
•

God innsikt og kunnskap om personlig økonomi
Dokumenterte salgsresultater er en fordel.
Utdanning innen økonomi, primært på bachelor/masternivå.
Gjerne autorisert finansiell rådgiver.

Utdanningsretning
•

Økonomi

Utdanningsnivå
•

Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad/Mastergrad

Personlige egenskaper
•
•
•
•
•

Selvstendig, strukturert og effektiv.
Serviceinnstilt og fleksibel.
Evne til å skape gode relasjoner.
Resultatorientert.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Språk
•

Norsk

Vi tilbyr
•
•
•
•
•

En virksomhet som satser
Spennende utfordringer og påvirkningsmuligheter
Moderne lokaler i Sandnes
Engasjerende og uformelt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser

Andre opplysninger
•

Noe reisevirksomhet må påregnes

Interessert?
Send søknad og CV til sune.madland@kraftbank.no
Skulle du ha noen spørsmål ta kontakt med Sune Madland på 920 50 427 eller mail til
sune.madland@kraftbank.no
Vi ser frem til å motta din søknad.

