
Brænder du også for at levere nærværende og kompetent rådgivning om de helt store 
beslutninger i livet? Er du en sand teamplayer, som motiveres af fælles målsætninger 
og stærke værdier? Så kom til Faster! 
 
Her kender vi vores kunder lige så godt som vores kollegaer og er blandt kundernes 
favoritter – men vi har travlt. Derfor søger vi nu en kompetent rådgiver, som vil være 
en del af holdet. 
 
Vores tanker om dig 
Vi er på udkig efter et menneske – ikke en bunke tal. Som rådgiver vægter vi din personlige tilgang til 
opgaverne højt. Derudover forventer vi, at du:  
 

• Har en relevant uddannelse, erfaring eller er nyuddannet
• Kan kommunikere med alle slags mennesker og er i stand til at sætte dig ind i kundens behov
• Vil levere nærværende og personlig rådgivning
• Tager ansvar og er en proaktiv medarbejder 
• Motiveres af at skabe resultater sammen med andre

Det kan du glæde dig til
Faster Andelskasse har hovedsæde i Vestjylland og bygger på stærke, demokratiske værdier. Vi er 17 
kompetente medarbejdere, og spørger du vores kunder, er vi blandt de absolut bedste. Her er kunder
ne lige, og vores struktur giver kunderne tryghed i en sektor med meget ustabilitet og automatisering 
af processer.
 
Hos os prioriterer vi netop den personlige betjening og oprigtige interesse for kunderne. Vi løfter i flok 
og måler ikke resultater ud fra det personlige salg, men sætter fokus på høj arbejdsglæde blandt vores 
medarbejdere. Så tror vi på, at resultaterne kommer helt af sig selv. 
 
Derudover kan du se frem til: 

• En fast stilling med både frihed og ansvar 
• Medarbejdere med stor aldersspredning og endnu større engagement
• Korte beslutningsveje og et demokratisk fundament
• Vestjysk lune og lokalt nærvær

 
Du får fra start tildelt din egen portefølje af privatkunder, som du skal rådgive om alt lige fra bolig
finansiering og pension til investering og daglig økonomi.
 
Lyder det som noget for dig?
Så tøv ikke med at sende os en ansøgning. Har du spørgsmål til stillingen, 
er du velkommen til at kontakte Birgitte på 9648 7006 eller Jan på 9648 7018. 
Vi holder løbende samtaler, men venter gerne på den rigtige. 
Løn efter kvalifikationer.
 
Du kommer til at arbejde i vores afdeling i Astrup, nær Skjern. 
Ansøgning, CV og evt. relevante bilag sendes til: job@faster.dk
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Engageret kunderådgiver


