Finansiel Rådgiver (studerende eller nyuddannet)
Vil du være med til at revolutionere måden danskerne optager realkredit- og boliglån på?
Vil du gerne arbejde i den finansielle sektor og lave værdiskabende rådgivning fremfor salg?
Så er jobbet her måske noget for dig.
Hos Realkreditkonsulenterne bliver du en del af et team, der rådgiver boligejere på tværs af
banker og kreditforeninger ud fra, hvad der er smart for kunden. Du kommer til at tale med
kunder, behovsafdække samt klargøre kunderne til rådgivning hos vores rådgivere og med
tiden gør vi dig klar til selv at kunne varetage rådgivningen af kunderne.
Det foregår i et uhøjtideligt miljø, hvor der er højt humør, men stadig den allerhøjeste
faglighed. Der er stor mulighed for selv at komme med nye ideer til måden man gør tingene
på. Der gives frihed under ansvar, og der er korte beslutningsveje. Der arbejdes i
specialudviklet software, herunder et helt unikt låneovervågningssystem. Alt er
egenudviklet, hvilket betyder at du ikke sidder med gamle systemer, der er administrativt
tunge.
Vi vil hellere bruge tid på kunderne end på papirarbejdet.
Realkreditkonsulenternes fokus er at sikre, at kunderne får den bedste oplevelse, samt sikre
at vi fundamentalt får ændret måden danskerne optager realkreditlån på.
Hvem er du?
• Nyuddannet eller under uddannelse
• Du er lærenem og udadvendt
• Du kan formidle svært tilgængeligt stof over telefonen og fx Zoom/Teams
• Du kan arbejde 2-3 dage om ugen eller mere
• Du synes, at realkredit er rigtig spændende og vil gerne blive ekspert inden for dette
emne
Rådgivningen foregår primært via telefon, så en lyst og glæde ved at tale telefon er et must.
Kendskab til låneprodukter er en stor fordel, men evne og lysten er det vigtigste. Vi skal nok
gøre dig til ekspert!
Blandt banker og kreditforeninger er Realkreditkonsulenterne kendt som et sted med et
meget højt fagligt niveau. Jobbet vil med andre ord være med til at vedligeholde og udbygge
dine kompetencer I den finansielle sektor.
Interesseret?
Send din ansøgning og CV til os via nedenstående ansøgningsknap ”Søg jobbet online”.
Vi glæder os til at høre fra dig.

