Krone Kapital søger kundechef
Vi søger en Kundechef i Jylland, så hvis du har en finansiel baggrund samt flair for salg og rådgivning, så er det måske dig, vi leder efter i
Krone Kapital.
Krone Kapital er på en fantastisk vækstrejse, hvor vi med baggrund i engagerede og dedikerede medarbejdere, finansiel styrke ved vores
ejere og vores ukuelige tro på ”den gode relaion” har 5-doblet vores forretningsomfang på knap 6 år. Vil du være med til at fastholde og
udbygge vores position i markedet, har du her muligheden for at komme med på rejsen.
Om jobbet:
Du vil blive en del af et team bestående af 4 kundechefer, hvis primære arbejdsopgaver består i at servicere vores pengeinstitutsamarbejder
samt opsøgende salg til ”egne” kunder primært i transportbranchen.
Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder:
•
Servicering og rådgivning af erhvervsorganisationen i de pengeinstitutter, vi samarbejder med
•
Opsøgende salg ud fra eget budget – primært i transportbranchen
•
Opsøge og service forhandlere – primært i transportbranchen
•
Udarbejde leasingoplæg samt opfølgning herpå
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:
•
Har erfaring indenfor leasing eller pengeinstitutverdenen
•
Er bosiddende i Østjylland / Midtjylland
•
Er løsningsorienteret og besidder købmandskab
•
Er selvstændig og er i stand til at træffe beslutninger
•
Besidder stort engagement og er god til at strukturere dit arbejde
•
Er imødekommende og har godt humør
Løn og ansættelsesforhold:
Vi tilbyder en fast stilling med ansættelse hurtigst muligt. Løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere ud fra overenskomsten i finanssektoren på baggrund af dine kvalifikationer.
Yderligere informationer:
Du er velkommen til at kontakte salgschef Hans Aabo Nørby på tlf. 96703414 / 20906604 for yderligere oplysninger om stillingen.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 15. november 2022, men vi behandler indkomne ansøgninger løbende. Ansøgningen fremsendes til
has@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 5 år steget og er p.t.
på 52 ansatte med en forventning om dette antal fortsat vil stige i fremtiden. Krone Kapital administrerer en leasingportefølje, som er forøget markant de
seneste 5,5 år, og er pt. over 5,0 mia. kr. Du kan læse mere om Krone Kapital A/S på kronekapital.dk.

