Häradssparbanken Mönsterås
söker nya medarbetare
Vill du jobba i ett företag - där kundnöjdhet är hedersord, där det vi gör tillsammans är det som
skapar framgång och där byggandet av personliga relationer är verktyget - då skall du läsa vidare.

Vi söker en medarbetare till vår kundtjänst. Dessutom söker vi en/två högskolestudenter som vill
jobba extra under studietiden.
Som Kundtjänstmedarbetare är du kontorets ansikte utåt. Du arbetar både med kontankunder,
telefonsupport och med kundernas spontana besök inom Digitalisera, Spara, Låna, Pension & Försäkring.
I nuläget står vi inför en spännande utmaning att forma framtidens bank. I det arbetet har kundmötet
högsta prioritet. Här går vi mot strömmen i bankvärlden.
Robin Karlsson, bankrådgivare i kundtjänst
-Att jobba på Häradssparbanken är både roligt och utvecklande men framför allt inspirerande. För mig är
det viktigt med en arbetsgivare som ständigt jobbar med att utveckla både sin personal och sin verksamhet.
Några av våra kunders kommentarer vid vår senaste kundundersökning.
-Fortsätt med den trevliga stämningen och den otroligt fina servicen ni har.
-Fortsätt att bibehålla er identitet och det som gjort er så bra idag.
Dina Kvalifikationer
Du har ett starkt intresse för människor, kundservice och är duktig på att skapa goda relationer med kund.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kundtjänstarbete från bank- eller försäkringsbranschen – men det är
inget krav. Teamkänslan är viktig hos oss, varför vi vill att du har en väl utvecklad samarbetsförmåga.
Behöver vi säga att du är positiv, utåtriktad och tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet.
I ditt CV vill vi gärna att du tar med
-

En kort beskrivning av dig själv .
Ett par anledningar till varför du vill jobba hos oss.

Vill du veta mer? Din ansökan.
Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta Sandra Palmqvist, teamledare i
kundtjänst, sandra.palmqvist@haradssparbanken.se, 0499 – 452 17 eller privatmarknadschef Robert
Schöttke robert.schottke@haradssparbanken.se , telefon 0499-452 20. Facklig representant är Marie
Mohs, marie.mohs@haradssparbanken.se, telefon 0499-452 01.
Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt dock senast den 31 oktober 2018. Välkommen med
din ansökan via mail till Sandra eller Robert.

