
 

 

Kundemedarbejder til Frørup Andelskasse 

Har du lyst til at arbejde med sagsbehandling i et professionelt og frisk miljø, hvor der er mange 
former for forskellige og spændende opgaver at løse? Og vil du være en del af en stærk fynsk 
succes virksomhed og bidrage til den fortsatte udvikling? Så har du chancen nu! 

Jobbet 

Du vil blive en del af et team bestående af 3 kundemedarbejdere, som servicerer andelskassens 
rådgivere med mange typer af opgaver. Du får således mulighed for at kunne bidrage til at vores 
kunder får den bedst mulige betjening.  

Din hverdag vil primært bestå af følgende opgaver: 

• Håndtering af boligsager (køb, salg, omlægning m.m.) 

• Udfærdigelse af låne- og sikkerhedsdokumenter 

• Tinglysning af dokumenter 
• Afstemning af garantier 

• Kunde- og kontooprettelser 

• Telefonbetjening, afløsning for kassebetjening m.m. 

Din profil 

• Du har erfaring med håndtering af boligsagsbehandling, sikkerhedsstillelse og tinglysning 

• Du har erfaring med dokumentudfærdigelse 
• Du arbejder selvstændigt, struktureret og effektivt 

• Du er en god teamplayer, der bidrager til fællesskabet med højt humør og godt kollegaskab 

• Du trives godt i en travl hverdag med mange bolde i luften 

Det er en fordel hvis du har kendskab til BEC, Totalkredit og DLR, men det er ikke et krav. 

Hvem er vi 

Frørup Andelskasse er et lille selvstændigt pengeinstitut på Østfyn, som består af 23 dedikerede 
medarbejdere, og vi klarer selv alle opgaver i huset. Vi er ambitiøse og servicemindede i forhold til 
vores kunder, og går op i at drive en god bankforretning til gavn for både kunder og ansatte. 

Kontakt 

Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte leder, privat Birgitte Adolfsen på 
65432538 eller direktør Jesper Hansen på 65432534.  

Ansøgning sender du til complianceansvarlig Charlotte Helmer Hervit ch@froerupandelskasse.dk  

Ansøgningsfrist 

Vi inviterer løbende kandidater til samtale – så send derfor din ansøgning med relevante bilag 
snarest. Tiltrædelse snarest muligt. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 


