Krone Kapital søger kunderådgiver
Vi søger en kunderådgiver til vores Pengeinstitut-team, så er du udadvendt, og har du eventuelt en pengeinstitutbaggrund
(ikke et krav), så er det måske dig, vi leder efter i Krone Kapital.
Om jobbet:
Du vil blive en del af et team bestående af 7 medarbejdere, hvis primære arbejdsopgaver består i følgende:
•
Udarbejdelse af leasingdokumenter
•
Kontakt til leverandører, kunder og rådgivere pr. mail og telefon
•
Tovholder på sager fra oprettelse til igangsætning
•
Udarbejdelse af tillæg til leasingaftale i forbindelse med ændringer af leasingaftaler
•
Sagsbehandling generelt
•
Diverse ad hoc opgaver
Vi tilbyder:
•
En spændende og fagligt udfordrende arbejdsplads
•
En fleksibel og alsidig arbejdsdag, hvor tempoet til tider kan være højt
•
Et godt og kreativt arbejdsmiljø med engagerede kolleger, hvor kunden er i centrum
•
En humoristisk og fri omgangstone
Vi forestiller os, at du:
•
Er løsningsorienteret
•
Er selvstændig og er i stand til at træffe beslutninger
•
Er god til at strukturere dit arbejde og selv kan tilegne dig den nødvendige viden
•
Er imødekommende og har godt humør
Løn og ansættelsesforhold:
Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer ugentligt, med ansættelse pr. 1. september 2022. Løn og ansættelsesvilkår aftales
nærmere med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af dine kvalifikationer.
Yderligere informationer:
Du er velkommen til at kontakte Teamleder Louise Jepsen på tlf. 9670 3417 for yderligere oplysninger om stillingen.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 10. juli 2022. Ansøgningen skal fremsendes til lje@kronekapital.dk.

Om os:
Krone Kapital er et leasingselskab, som er ejet af Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Thy. Antallet af ansatte er især de seneste 3 år steget og er
p.t. på 48 ansatte med en forventning om, at dette antal stiger i fremtiden. Krone Kapital administrerer en leasingportefølje, som er forøget markant de
seneste år, og er pt. over 4,5 mia. kr. Du kan læse mere om Krone Kapital A/S på kronekapital.dk.

