AKKVISITIV SENIOR RELATIONSHIP MANAGER TIL BIL DANMARK, AARHUS
I BIL Danmark forsøger vi dagligt at hjælpe bankens kunder med at få opfyldt deres drømme.
Vores håndværk er personlig og skræddersyet finansiel planlægning og formueforvaltning, som
er det vi, i BIL Danmark, brænder for. Vores mål er, at skabe de bedste forudsætninger for, at
kunne bevare og udvikle kundernes formuer, så de kan fokusere på det, de brænder for.
Med udgangspunkt i kundernes individuelle ønsker yder vi langsigtet rådgivning i alle aspekter
af formueforhold herunder investering, pension, skat, arv og generationsskifte.
Vi søger, til vores Private Banking team, en ny kollega. En person, der vil være med til at
videreføre bankens positive udvikling og som kan løfte niveauet til nye højder for vores
kunder, herunder kunne levere kvalitet og skabe tætte relationer.
Om dig
Det er væsentligt, at du har en akkvisitiv profil. Vi søger en selvstændig og udadvendt person
med masser af drive, som motiveres af såvel oplæg til og samtaler med potentielle kunder
samt pleje af egen kundeportefølje.
Du har erfaring med opsøgende salg, og er formidabel til at ”sparke døre ind” til potentielle
kunder. Du har længere erfaring som private banker el. lign. med egen kundeportefølje.
Det er en fordel, hvis du i dag sidder som rådgiver for formuende kunder og nu søger nye
udfordringer.
Om jobbet
AKKVISITION OG FORMUERÅDGIVNING
• Akkvisition – tilføre banken nye kunder
• Formuerådgivning til egen kundeportefølje
• Kundemøder med potentielle og eksisterende kunder
• Implementering og videreudvikling af bankens rådgivningskoncept
• Følge og være på forkant med udviklingen på de finansielle markeder
DIN ERFARING VÆKKER TILLID
• Du har bred erfaring med finansiel rådgivning til formuende kunder
• Du er udadvendt, tillidsvækkende og udstråler troværdighed
• Du er målrettet, resultatorienteret og vedholdende
• Du arbejder selvstændigt og anerkender samtidig vigtigheden af teamwork
• Du er en konstruktiv samarbejdspartner og kollega
VI TILBYDER ANSVAR OG FRIHED
• Et fagligt og personligt udfordrende arbejdsmiljø
• Frie rammer med stor indflydelse og gode muligheder for at forme jobbet
• Kompetente kollegaer og god team-spirit
• Vilkår, der afspejler stillingen
Du vil indgå i et Private Banking team bestående af 11 målrettede og dedikerede kolleager (7 i
København og 4 i Aarhus). Vi søger pt. en ny kollega til Aarhus.
Yderligere oplysninger om jobbet kontakt venligst CEO Stig Foss på telefon 33 46 11 00.

Om BIL Danmark
BIL Danmark er en dansk filial af den luxembourgske bank, Banque Internationale à
Luxembourg, der har rødder tilbage til 1856.
Bankens målgruppe er private kunder med formue på +10 mio. kr.
Vi varetager alle opgaver indenfor formueforvaltning, handel med værdipapirer og udbud af
strukturerede produkter til det professionelle marked samt formuende privatpersoner.
BIL Danmark er endvidere rådgiver og forvalter for Investeringsforeningen BIL Danmark.
I BIL Danmark består medarbejderstaben af 45 engagerede og dedikerede medarbejdere,
hvoraf 36 er placeret på kontoret i København og 9 er placeret i bankens afdeling i Aarhus.
Læs mere om BIL på www.bil.com og www.bil.com/dk
Om rekrutteringsprocessen
Søger du et job, der er værd at gøre? Og matcher din profil kvalifikationerne?
Send din ansøgning med CV og evt. referencer til:
HR Manager, Sandra Findalen, sandra.findalen@bil.com
Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

