
Vi har rigtig travlt på boligområdet. 
Derfor søger vi en boligsagsbe-
handler til vores kundesekretariat i 
Aabenraa. Kundesekretariatet har 
10 medarbejdere.

Vi forventer, at du
•  har erfaring i og kan lide at ar-
 bejde med administrative opga-
 ver på boligområdet – gerne fra 
 et pengeinstitut eller advokat-
 kontor
• har flair for at bruge it-systemer. 
 Kendskab til Bankdatas systemer 
 – eller lignede systemer – vil 
 være en fordel
• er et ordensmenneske og en 
 holdspiller
• kan arbejde selvstændigt med 
 dine opgaver
• bidrager med godt humør og 
 flid  i en travl dagligdag. 

Dine arbejdsopgaver vil pri-
mært være
• at arbejde med produktion af 
 bolig- og kreditsager for privat- 
 og erhvervskunder
• at arbejde med ekspedition/
 hjemtagelse af realkreditlån

• at deltage i løsningen af en ræk-
 ke af de andre opgaver, der løses 
 i et serviceminded kundesekreta-
 riat.

Vi tilbyder dig
• ansættelse i et af Danmarks mest 
 solide pengeinstitutter
• en spændende dagligdag, hvor 
 fleksibilitet, ansvarlighed og nær-
 vær er på dagsordenen 
• et job, hvor du får dine egne 
 ansvarsområder, men også skal 
 arbejde tæt samarbejde med 
 afdelingens øvrige medarbejdere
• løn- og ansættelsesvilkår, der 
 modsvarer dine kvalifikationer og 
 din indsats.

Vil du vide mere om jobbet...
…så kontakt sekretariatschef Pia 
Skov Bille på telefon 7333 1722 
(psb@kreditbanken.dk.) eller stabs-
direktør Steen Kernfelt på telefon 
7333 1750 (ske@kreditbanken.dk.)

Send din ansøgning…
…til Steen Kernfelt senest den 2. 
september 2019.

Kreditbanken er Sønderjyllands lokale bank med afdelinger i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg 
og Tønder. Vi skaber værdi til mennesker, som ønsker en sund økonomi. Vores ca. 80 kompetente 
medarbejdere arbejder efter vores værdier: Fleksibel, ansvarlig og nærværende - tilsat en god 
portion sund fornuft
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Boligsagsbehandler 
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