
 

 

 
 

Assistant Account Mgr. / Trainee med potentiale 
Er du interesseret i en karriere, der involverer et 

tæt samarbejde med erhvervskunder 

og giver indsigt i dansk og internationalt erhvervsliv? 

 
Har du lyst til at være i tæt dialog med kunder og yde en god service? Er du kundeorienteret, selvstændig og nysgerrig? 
Har du evne til at planlægge og trang til at præstere sammen med dine kollegaer? Er du proaktiv, relationsorienteret og 
har en god indlæringsevne? Så er dette job måske lige dig! 
 
Som den ideelle kandidat har du måske lidt erfaring fra den finansielle sektor, eller er måske nyuddannet, men har i din 
studietid arbejdet med erhvervskunder. 
 
Om jobbet som Assistant Account Manager / Trainee 
Efter deltagelse i vores onboarding-forløb vil du begynde at servicere og rådgive en større portefølje af mindre og 

mellemstore kunder. Du vil overtage kundeansvaret både for eksisterende kunder samt nye kunder, der kommer ind 
via salgsafdelingen. Derudover vil du løbende deltage i forhandlinger med kunder - primært via telefon, men ind i 

mellem også ude hos den enkelte kunde.   

 
Som led i din servicering af kunderne vil du opleve stor berøringsflade til resten af organisationen, både lokalt og 
internationalt. Det er derfor en forudsætning, at du behersker dansk og engelsk på højt niveau i såvel skrift som tale. 

 

Den rette kandidat: 
� Har en relevant teoretisk uddannelse (finans, økonomi, merkantil, bank el. lign.) 
� Har styr på at servicere kunder på en positiv og udadvendt måde 
� Trives med at være en del af et team 
� Har let ved at kommunikere og har sans for forretning 
� Synes det er spændende at sætte sig ind i kundens forretning og møde kunden i øjenhøjde 
� Er ivrig for at komme i gang med opgaven 

 
Vores kunder ser frem til at blive serviceret af dig, og du vil gennem intensiv oplæring blive klædt på til et tæt 
samarbejde med både kunder og kolleger. 
 

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor: 
• Vi sætter en ære i at opbygge og dele viden, så vi sikrer dig konstant udvikling 
• Du har gode kolleger, der hjælper med det administrative, så du kan fokusere på kunderne 
• Vi har et særdeles godt ry i markedet og er kendt for høj faglig standard 
• Du bliver en del af en international og professionel organisation, der arbejder med frihed under ansvar 
• Arbejdsmiljøet er socialt, frit og uformelt med hurtige beslutningsgange 
 

Har vi vakt din interesse? 
Så send din ansøgning med CV til: JOB-DK@atradius.com – snarest muligt og gerne inden den 10. marts 2018.  
For yderligere information kan du kontakte Manager Jesper Daugaard Faurby eller HR Manager Pia Steffens Frisk på 
3326 5000.  
 
Atradius er førende i Danmark inden for kreditforsikring, garantier og erhvervsinkasso med mere end 90 års erfaring og en markedsandel på 60%. 
Vi tilbyder løsninger, der understøtter vækst ved at forbedre den økonomiske stabilitet, forenkle kreditstyringen og reducere 
kreditomkostningerne. Vores kunder er et bredt udsnit af store og små virksomheder inden for alle brancher. Vi er en del af et globalt 
kreditforsikringsselskab med 3.700 medarbejdere i mere end 50 lande og ejet af forsikringskoncernen Grupo Catalana Occidente. I Danmark 
beskæftiger vi ca. 100 medarbejdere og har kontorer  i Århus og København. Se yderligere information på www.atradius.dk eller www.atradius.com  

 


