Lillesands Sparebank er en lokal sparebank med 21 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1852 har vi opparbeidet oss tillit hos lokalbefolkningen som gjør at vi har en solid
markedsposisjon. Du finner oss i sentrum av Lillesand og i Høvåg. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder.
Vi er stolte over å være et selvstendig finanskonsern med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer i kommunen. Vi er rådgiverbanken – vårt konkurransefortrinn.

Nå kan du søke jobb som Bankvert hos oss!
Vi ser etter deg som liker å kommunisere, yte god service til kunder og i tillegg er god på å avdekke kundens behov.
Ung
Vi ønsker oss en person som er utpreget fremoverlent og som setter seg raskt
inn i nye
18-23
åroppgaver.
Stillingen er i vårt kundesenter og vil være den første personen kundene møter i banken.
Arbeidsoppgaver
• Betjene vår informasjonsskranke
Barn
• Oppfølging av kunder pr. telefon og Chat4-6 år
• Forefallende kontorarbeid
• Sosial medier
• Betjene innskuddsmaskin og minibanker
• Andre oppgaver ut fra den digitale utviklingen

Ønskede personlige kvalifikasjoner
• Positiv og imøtekommende
• Proaktiv
• Serviceinnstilt
Voksen
• Selvstendig og nøyaktig
40-45 år
• Engasjert og nysgjerrig
• Du setter kunden i fokus og kartlegger behov raskt og effektivt

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og har gode pensjons- og forsikringsordninger.
Vi behandler kun søknader der CV, vitnemål og karakterutskrift er vedlagt.
Send søknad til jobb@byensbank.no

Ønskede faglige kvalifikasjoner
Vidette
vil gjerne takke Magnus, Kristine,
Veronica
Maxine,
• Erfaring fra kundeservice og gjerne utdanning innen
Søknadsfrist
31.08.2019.
• Interesse for finansielle produkter og tjenester Gjermund, Marit, Merete, Per Øyvind, Tore og Åse. Det
Vil du vitesiden
mer om2011.
stillingen?
har vært flott å ha dere som våre ansikter
• Gode digitale ferdigheter
Ta kontakt med økonomisjef Morten Arentz-Grastvedt. Mobil 950 60 026.
• Du har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig i norsk og engelsk

TAKK!

Eldre
over 60 år

