Leiðari til
Kundatænastuna
Hevur tú leiðsluroyndir, og brennur tú fyri at veita eina serliga góða tænastu?
So er leiðarastarvið í Kundatænastuni kanska júst nakað fyri teg. Vit sóknast í
løtuni eftir einum dugnaligum og virkisfýsnum starvsfelaga at byrja skjótast
gjørligt.

Starvið
Sum leiðari í Kundatænastuni í Føroya
størsta peningastovni fært tú eitt spennandi
og avbjóðandi starv við ávirkan og ábyrgd.
Starvið gevur tær ein fjøltáttaðan
gerandisdag, og tín fremsta uppgáva verður
at taka tær av dagligu leiðsluni í
Kundatænastuni, sum telur 25 starvsfólk.
Umframt dagliga leiðsluleiklutin inniber
starvið eisini nógv samskifti við kundar
umframt tætt innanhýsis samstarv við aðrar
deildir í bankanum.
Tíni ábyrgdarøki eru m.a.:
- Ábyrgd av dagligu leiðsluni í
Kundatænastuni.
- At tryggja og menna eitt áhaldandi
høgt tænastustøði.
- At leggja til rættis ætlanir og áseta
mál fyri Kundatænastuna.

Førleikakrøv
Vit sóknast eftir einum persóni, sum hevur:
- viðkomandi útbúgving.
- sjálvstøðugt arbeiðslag.
- er opin, framsøkin,
samstarvssinnaður, úrslitagóður og
nýhugsandi.
- megnar at hava nógvar bóltar í luftini
samstundis.

-

dugir at taka skjótar avgerðir.
er tænastusinnaður fram um alt.
hevur leiðsluroyndir ella
leiðslueginleikar.

Tað er ein fyrimunur, um tú hevur royndir
innan kundatænastu ella aðrar viðkomandi
royndir.

Persónligir eginleikar
Sum leiðari í Kundatænastuni er tað
avgerandi, at tú:
- hevur ein jaligan hugburð.
- dugir væl at samskifta við ymisk fólk.
- ert til reiðar at traðka til.
- ert ein virkin partur av dagliga
arbeiðinum á deildini.

Vit bjóða
Eitt spennandi og avbjóðandi starv við
góðum møguleikum fyri fakligari og
persónligari menning í einum nútímans og
livandi arbeiðsumhvørvi.
Tú verður partur av einum fakliga sterkum
og eldhugaðum starvsfólkahópi, og
gerandisdagurin í BankNordik-samtakinum
ber brá av góðum og opnum samstarvi
tvørtur um deildir, fakbólkar og landamørk.
Vit leggja stóran dent á, at øll okkara

ráðgeving er løtt at skilja, og at tænastan
altíð er í hásæti. Í hesum sambandi hevur tú
sum leiðari í Kundatænastuni ein
lyklaleiklut.

Umsókn
Skrivlig umsókn við lívsrensli (CV) og
viðkomandi prógvum skal vera okkum í
hendi í seinasta lagi týsdagin 26. september
2017. Umsóknin skal sendast til
hr@banknordik.fo.
Vilt tú hava meira at vita um starvið, ert tú
vælkomin at seta teg í samband við Per
Sjørup Christiansen, privatkundastjóra, á tlf.
+45 22 60 46 18/76 97 80 02, teldupostur:
psc@banknordik.dk ella Heidi Davidsen,
starvsfólkaleiðara, á tlf. 330 477, teldupostur
hd@banknordik.fo.

