Direktør
Forretningsudvikling

Salg

Dansk Erhvervsfinansiering A/S, der er et
100 % ejet datterselskab af Totalbanken A/S,
er inde i en spændende udvikling med vækst i
antallet af kunder og øget forretningsomfang.
Den nuværende direktør har efter en del år i
jobbet valgt at søge nye udfordringer, hvorfor
vi søger hans efterfølger.
Du får ansvaret for at udarbejde en
strategi, der indeholder mål og handlingsplaner, og for i samarbejde med
dine medarbejdere at føre den ud i livet.
Forretningen skal vækste yderligere i
de kommende år, og det er tanken, at
du selv deltager i de aktiviteter, der
knytter sig til hertil.
På de indre linjer skal du sikre, at kreditgivning og de administrative processer lever op til koncernens forretnings- og kreditpolitik, og udadtil indgår du i salgsarbejdet med egen portefølje af nøglekunder. Herudover skal
du lede, motivere og udvikle et team af
dygtige og engagerede medarbejdere,
og du får ansvaret for at videreudvikle
organisationen.

Ledelse

Du får reference til bestyrelsesformanden, der også er direktør i Totalbanken.
Din baggrund
Vi forestiller os, at du har en baggrund
hvor forretningsudvikling, salg af finansielle ydelser til erhvervskunder
og ledelse er de vigtigste elementer i
din bagage. Du har gennem et længere
forløb bevist, at du kan skabe resultater både på egen hånd og gennem dine
medarbejdere, og du har vist evnen til
at skabe, vedligeholde og udvikle langvarige relationer til dine kunder.
Din lederstil er inspirerende, og du forstår at få medarbejderne med dig. Du er
formentlig uddannet i den finansielle
sektor, gerne suppleret med en HD-F
eller tilsvarende. Alternativt har du
lang praktisk erfaring og et indgående
kendskab til branchen, med mod på at
efteruddanne dig.
Som person er du kendetegnet ved et
højt refleksionsniveau og et stort drive.
Du er på samme tid meget ambitiøs,
energisk og resultatorienteret, og i
besiddelse af en god evne til at bevare
jordforbindelsen. Vi lægger vægt på

Dansk Erhvervsfinansiering A/S tilbyder primært
erhvervsleasing af biler, industri-, entreprenør- og
landbrugsmaskiner og andet materiel. Selskabet
beskæftiger foruden direktøren 4 velmotiverede
og dygtige medarbejdere, heraf 2 kørende konsulenter og 2 administrative medarbejdere. Se mere
på www.danskerhvervsfinansiering.dk.

din evne til at samarbejde og indgå
i en sammenhæng, og samtidig på
selvstændig vis drive din egen forretningsenhed.
Du tilbydes
Du tilbydes et attraktivt og perspektivrigt job, hvor der er mulighed for både
personlig og ledelsesmæssig udvikling. Du får det fulde ansvar og dermed
også den frihed, der følger med til at løse opgaven. Der er forventninger til de
resultater, der skal leveres, men også
en god markedsmæssig mulighed for
at lykkes med opgaven. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt
efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har
du forudsætningerne for at lykkes med
denne opgave, så send din ansøgning
mrk. ”DE-0316” til job@comentum.dk.
Har du behov for yderligere oplysninger,
er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 73 62 90 00.
Din henvendelse vil blive behandlet
fortroligt og kun videregivet til vores
kunde efter aftale.
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