
 
 

 
Rindal Sparebank er en bank med ca. 2,2 mrd. i forretningskapital og 15 ansatte. Banken tilbyr et bredt spekter 

av finansielle tjenester innen utlån, sparing,  forsikring og betalingstjenester.  Rindal Sparebank har hovedkontor 

i Rindal og et avdelingskontor på Grilstad Marina i Trondheim. 

 

Rindal Sparebank er medeier i Eika-Gruppen sammen med ca. 70 andre lokalbanker. Eika-Gruppen tilbyr 

tjenester innenfor forsikring, fondsforvaltning, kredittkort og eiendomsomsetning. Eika-Gruppen er en av de 

største aktørene i det norske bankmarkedet, og den viktigste i store deler av distrikts-Norge. 

 

Vi søker med dette etter tre nye medarbeidere: 
 

KUNDERÅDGIVER PERSONMARKED  

 

KUNDERÅDGIVER PERSONMARKED – 1 års vikariat / engasjement 
 

KUNDERÅDGIVER OG FAGANSVARLIG SKADEFORSIKRING 

 
Arbeidsoppgaver 

 Aktivt salg og rådgivning av bankens produkter innenfor kreditt, forsikring, sparing og 

betalingsformidling både til eksisterende og nye kunder. 

 Bidra til økt produktbredde i egen kundeportefølje og opprettholde bankens gode  

kundetilfredshet. 

 Bidra med kompetanse, kreativitet, engasjement og være en god ambassadør for banken. 

 To stillinger er rettet mot personkundemarkedet, den tredje stillingen innebærer et utadrettet 

salgsansvar og faglig ansvar for skadeforsikringsområdet, både næring, landbruk og 

personkunder, samt salgsoppfølging av bankens kunderådgivere innenfor skadeforsikring.    

Arbeidsoppgavene kan tilpasses den enkeltes kvalifikasjoner. 

 

Kvalifikasjoner 
 Trives med salgsrettet arbeid, proaktiv og utadvendt kundebehandling og relasjonsbygging i 

en hektisk arbeidshverdag.  

 Strukturert, målrettet og har en indre motivasjon til å oppnå gode resultat både for kundene 

og banken. 

 Høyere utdannelse innenfor økonomi eller andre relevante fagfelt på bachelornivå.  

 Har gjennomført Finansnæringens autorisasjonsordninger innenfor ett eller flere av følgende 

fagfelt : Finansiell rådgiving - AFR, kreditt og skadeforsikring, eller ønsker å ta dette i løpet av 

kort tid etter ansettelse. 

 For stillingen som kunderådgiver og fagansvarlig skadeforsikring kreves forsikringsfaglig 

bakgrunn og god kjennskap til  forsikring i både person og bedriftsmarkedet.  

 Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og har god muntlig og skriftlig framstillingsevne. 

 

 

 

 

 



Vi tilbyr 
 Interessante og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling. 

 Opplæring gjennom banken, Eika-skolen, relevante fagkurs og e-læring. 

 Godt arbeidsmiljø. 

 Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

 

Arbeidssted er Rindal, men kan etter søkers ønske også legges til Trondheim for en av stillingene. 

 

 

Ytterligere informasjon om stillingene fås ved å kontakte banksjef Magne Bjørnstad på 

telefon 918 08 580. 

 

Søknad med CV sendes på e-post til magne.bjoernstad@rindalsbanken.no  innen 31.01.2018. 
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