Finansierings
konsulent
til landbrugs- og entreprenør
kunder på Sjælland

Leasing er ideen om at undgå pengebinding og i stedet
få økonomisk handlefrihed. Virksomheder, som benytter
sig af leasing, undgår at binde likviditet i maskiner, biler
og andet udstyr. Så kan likviditeten i stedet anvendes til
fremadrettet udvikling af forretningen.
Leasing Fyn har i snart 40 år hjulpet små og mellemstore
virksomheder med at investere i nyt udstyr. I 2021 indgik
vi nye leasingaftaler for 1,1 mia. kr.
Selvstændigt job med salg og kreditvurdering
af egen kundeportefølje
Leasing Fyn udvider aktiviteterne øst for Storebælt og
søger derfor en medarbejder til jobbet som finansieringskonsulent for landbrugs- og entreprenørkunder på
Sjælland og omkringliggende øer.
Som finansieringskonsulent bliver dine opgaver salg,
forhandling og kreditvurdering. Kundekontakten vil både
omfatte leasingtager og de forhandlere, som benytter
Leasing Fyn som finansiel samarbejdspartner i deres
daglige salgsarbejde.
Du forhandler selv med kunderne og træffer selv mange
beslutninger – mod til gengæld at stå til ansvar for resultaterne i et selvstændigt porteføljeregnskab.
Jobbet vil både indebære pleje af en bestående portefølje af kunder i området samt udvikling med tilgang af nye.

Det daglige arbejde vil ske med udgangspunkt fra et
hjemmekontor på din private adresse, hvorfra du vil få
adgang til virksomhedens systemer.
Jobbet honoreres på et attraktivt niveau med god pension, bilordning, sundhedsforsikring og andre goder.
Du arbejder i dag som finansieringskonsulent i
leasingbranchen, erhvervsrådgiver i bank eller?
Vi forventer, at du har erfaring som finansieringskonsulent i leasingbranchen, erhvervskunderådgiver i en bank
eller i et realkreditselskab – og har suppleret din praktiske erfaring med en HD-eksamen, merkonom-eksamen,
finanssektorens videregående kurser eller lignende.
Som person lægger vi vægt på, at du er glad, ansvarsfuld
og vedholdende med anlæg for at skabe gode personlige
relationer.
Med din faglige baggrund i bagagen får du her mulighed
for at udvikle dig som menneske og specialisere dig
indenfor en dynamisk og forretningsorienteret branche
med fokus på mennesker og økonomi. Ønsker du flere
oplysninger, er du velkommen til at kontakte kundechef
Troels Østergaard på telefon 23 21 35 60.
Har vi fanget din interesse, så send din ansøgning og CV
mærket ”finansieringskonsulent” til job@leasingfyn.dk
eller via sikker upload til HR assistent Hanne Holm på
https://leasingfyn.dk/sikkerupload/, sådan at vi har den
senest den 26. september 2022.

Leasing Fyn er specialister i finansiel leasing og driver virksomhed efter sunde
værdier – relationsorienterede, tilgængelige, fleksible, troværdige og seriøse.
Vi er pt. 55 ansatte, og virksomheden er ejet af Fynske Bank A/S, Middelfart
Sparekasse og Sparekassen Sjælland-Fyn A/S i fællesskab. I 2021 indgik
Leasing Fyn nye leasingaftaler for 1,1 mia. kr. og skabte et overskud før skat
på 29,9 mio. kr. Firmaet har et moderne forretningsdomicil i Odense tæt på
motorvejen. Læs mere på www.leasingfyn.dk.
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