Southern Commercial Bank N.V. is een jonge, dynamische bankinstelling die gebruik maakt van de
meest moderne technologische ontwikkelingen. Wij zijn op zoek naar ondernemende actieve collega’s
met wie wij samen op excellente wijze financiële dienstverlening bieden aan bedrijven en particulieren.
BRANCH MANAGER
In deze functie
Geef je leiding aan een team van gedreven medewerkers met wie je samen verantwoordelijk bent voor het
verlenen van diverse financiele diensten. Je werkt enthousiast aan de uitbreiding van het klantenbestand,
door duurzame zakenrelaties aan te gaan en die te bestendigen. Daarvoor verdiep je je in de
ontwikkelingen binnen het product arsenal van de bank met alle financiele mogelijkheden die zij biedt en
traint en begeleidt jou medewerkers om met een positieve instelling klant gericht en vriendelijk de klanten
te bedienen. Je neemt verantwoordelijkheid voor klachten van klanten en ben proactief in het toereiken van
oplossingsmodellen. Verhoging van de sales zowel kwalitatief als kwantitatief is waarnaar je streeft, waarbij
alle aspecten van dat proces optimaal worden gedeeld met de directie.
Heb je
• Minimaal afgerond HBO-opleiding (voorkeur op het gebied van Small Business & Retail
Management, Bedrijfskunde MER, of Commerciële Economie)
• NIBE-opleiding: Financial Service Management
• Minimaal 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie of in de bancaire sector.
• Ervaring in kern systeemapplicaties, Project Management, Operational Risk Management
Assessments, ATM en Debit Card vereisten, online bankdiensten, en leidinggevende of
management expertise, Core Banking-platforms, online bankieren platforms, en MS Office
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Kennis van Small Business & Retail Management, BASEL en andere internationale en nationale
richtlijnen die gelden voor banken.
Ben je
Een teamgerichte leidinggevende, die coachend en richting gevend kan optreden. Blijf je ook onder druk
goed presenteren en het belang van je klant vooropstellen? En heb je daarnaast aandacht voor details met
duidelijk vermogen tot probleemanalyse en oordeelsvorming? Heb je goede communicatieve vaardigheden
in de Engelse en Nederlandse taal? Wil je zelf ook groeien in je functioneren?
Dan nodigen we je uit te reageren op deze oproep om onderdeel te willen worden van ons hecht team en
samen met ons de bank tot grotere hoogtes te leiden.
Wij bieden
• Aantrekkelijke salariëring op basis van opleiding en ervaring
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Interessante doorgroei mogelijkheden
Voor informatie kunt u bellen naar 474533 en wilt u deel uitmaken van ons gemotiveerd team, richt dan uw
sollicitatiebrief binnen 2 weken voorzien van CV ter attentie van de afdeling Human Resource,
Tourtonnelaan # 33 of via email op het emailadres: humanresources@southcommbanknv.com

