
 
 

Vi søger rådgiver til vækstvirksomhed, der revolutionerer 
lånemarkedet 

Realkreditkonsulenterne hjælper boligkøbere og boligejere til den bedste lånefinansiering. 
Modsat vores konkurrenter har vi ingen økonomisk fordel af, at kunden vælger en bestemt 
finansieringsløsning. Vi revolutionerer lånemarkedet gennem 100 % uvildig rådgivning med 
fokus på kundens behov.   

Få et attraktivt job, hvor du sparer danske boligejere penge hver dag 

Vil du hjælpe Realkreditkonsulenterne med at revolutionere lånemarkedet, så boligkøbere og 
boligejere kan spare penge på lånefinansiering? 

Så kan vi tilbyde dig et attraktivt job som lånerådgiver i en velrenommeret virksomhed, der rådgiver 
kunderne på en ny - og værdiskabende - måde. 

Vi søger dig, som har relevant uddannelse, erfaring med lånerådgivning og selvfølgelig lyst til at 
rådgive vores kunder om lånefinansiering og refinansiering af boliglån. 

Som vores nye rådgiver gør du en stor forskel for vores kunders økonomi og hverdag. Samtidig 
styrker du din viden, dit faglige netværk og dine fremtidsmuligheder i finansverdenen. 

Det kan du glæde dig til i din nye arbejdsdag 
 
Du rådgiver vores kunder telefonisk eller online fra vores kontor centralt i Søborg.  
Stillingen er 37 timer ugentligt, men vi er åbne for deltidsansættelse og flekstid.  
Du samarbejder med et stærkt team af dygtige og engagerede kolleger, som er klar til at hjælpe dig 
godt i gang. 
 
Som vores nye rådgiver får du frihed under ansvar - og vi vil altid gerne høre dine holdninger til, 
hvordan vi løser opgaverne endnu bedre.  
 
Vi fokuserer på at give kunderne den bedste oplevelse - med mindst muligt papirarbejde. Derfor 
anvender vi specialudviklet software, så du ikke skal arbejde i gamle administrativt tunge IT-systemer. 
 

Stillingen er noget for dig, hvis … 
• Du er uddannet i bank eller som ejendomsmægler - eller har en uddannelse som 

finansøkonom, bachelor i almen erhvervsøkonomi eller tilsvarende 
• Du har mindst et par års erfaring med lånerådgivning – og selvfølgelig stor lyst til at rådgive 

kunderne 
• Det er let for dig at tale med nye mennesker 
• Du kan rådgive om lånefinansiering over telefonen og online via Zoom/Teams.  

Få mere at vide – og søg stillingen nu 

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte indehaver Martin Riedel på mail: 
martin@realk.dk eller telefon 71 995 996. 

Du kan sende din ansøgning med CV ved at sende en mail til Martin Riedel: martin@realk.dk. 

Vi har ingen ansøgningsfrist - vi har brug for dig, så du må meget gerne ansøge hurtigt. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 


