
 

 

PRIVATRÅDGIVER MED DELT INVESTERINGSANSVAR 
 

Brænder du for at rådgive privatkunder, og er det især investeringsområdet, der trækker i dig?  

Så er det dig vi har brug for….! 

 

Vi søger en privatrådgiver med en god viden eller interesse indenfor investeringsområdet.  

Du skal afholde investeringsmøder for andelskassens kunder, hvor du skal rådgive om de 

investeringsprodukter vi tilbyder. Du kommer også til at deltage i kundevendte investeringsarrangementer. 

Samtidig bliver du en del af at vedligeholde og udbygge andelskassens investeringskoncept.  

Investeringsansvaret deles med vores investeringsansvarlige. Der vil derfor være god mulighed for udvikling 

i jobbet. 

Derudover overtager du en mindre kundeportefølje, hvor der er plads til at tage nye kunder ind. Du skal 

derfor samtidig kunne rådgive og servicere andelskassens kunder indenfor de forskellige områder, som en 

privatkunde har behov for herunder realkredit-, pensions- og forsikringsprodukter.  

 

Kunderne er andelskassens omdrejningspunkt, derfor forventer vi:  

- at du brænder for at give højt kvalificeret rådgivning afstemt efter kundens behov 

- at du er fagligt dygtig, og at du er nysgerrig efter at lære endnu mere 

- at du er en god teamplayer, der løfter i flokken 

- at du trives med digitale udfordringer.  

 

Hvem er vi: 

Frørup Andelskasse er et mindre, lokalt pengeinstitut på Østfyn. Frørup Andelskasse har eksisteret i mere 

end 100 år, og er ejet 100% af vores andelshavere.  

I dag er vi 28 dedikerede medarbejdere. Vi er meget ambitiøse og servicemindede i forhold til rådgivning af 

vores kunder, og går op i at drive en god bankforretning til gavn for både kunder og ansatte. 

Se mere om os på www.froerupandelskasse.dk 

 

Kontakt: 

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte leder, privat, Birgitte Adolfsen på telefon 

65432538 eller direktør Jesper Hansen på telefon 65432534.  

Ansøgning sender du til complianceansvarlig, Charlotte Helmer Hervit, ch@froerupandelskasse.dk  

 

Ansøgningsfrist: 

Vi inviterer løbende kandidater til samtale – så send derfor din ansøgning med relevante bilag snarest.  

Tiltrædelse: snarest muligt.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  


