Kreditmedarbejder
til behandling af leasinganmodninger
fra erhvervsvirksomheder

Det er dig, som siger ja og nej til sagerne
Vi søger en kreditmedarbejder til vores afdeling for
Forhandlerleasing på kontoret i Odense. Forhandlerleasing
samarbejder med leverandører af informationsteknologi,
som benytter leasingfinansiering i deres salgsarbejde.
Afdelingen har i alt 12 medarbejdere.
I tæt samarbejde med en opsøgende finansieringskonsulent og en administrativ finansassistent bliver din opgave i
teamet selvstændigt at behandle og tage stilling til anmodninger om leasingfinansiering til erhvervsvirksomheder.
Foruden kreditmæssig behandling af leasinganmodninger samt stillingtagen hertil indebærer jobbet opgaver
med at være sparringspartner for finansieringskonsulenten og sælgerne hos vores forhandlere samt restancebehandling og andre afledte kreditopgaver.
Der er tale om et spændende job med masser af muligheder for varierende og selvstændige arbejdsopgaver.

Du arbejder i dag i bank, leasingselskab,
realkredit eller?
Den ideelle kandidat til stillingen har en uddannelse fra en
finansiel virksomhed, som er suppleret med sektorens
muligheder for videreuddannelse – og mindst 2 års
erfaring med kreditvurdering af små og mellemstore
erhvervsvirksomheder.
Vi lægger vægt på, at du er omhyggelig, forretningsorienteret og god til at ”holde hovedet koldt” i pressede
situationer.
Jobbet honoreres på et attraktivt niveau med god pension, kantineordning, sundhedsforsikring og andre goder.
Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at
kontakte kundechef Niels Henrik Olsen på mobilnr.
41 72 45 27.
Har vi fanget din interesse, så send din ansøgning og
CV til os på e-mailadressen hanne.holm@leasingfyn.dk
mærket ”Kreditmedarbejder”, så vi har den hurtigst muligt
og senest søndag den 14. februar 2021.

Leasing Fyn Bank A/S er specialister i finansiel leasing og factoring. Vi
er i alt 56 medarbejdere ansat i virksomheden, der ejes i fællesskab af
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Middelfart Sparekasse og Fynske Bank
A/S. Virksomheden Leasing Fyn havde i 2019 et overskud før skat på
25,7 mio. kr. og et samlet udlån på 2,2 mia. kr. Virksomheden har til huse i
et nyopført moderne forretningsdomicil beliggende 400 meter fra motorvejsafkørsel 52 i 5250 Odense SV. Læs mere på www.leasingfyn.dk.
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