
 

 

 
 

Vil du prøve noget andet end at arbejde i bank? 
 

Kundechef / Account Manager – Garanti 
Få ansvar for store & mellemstore virksomheder (100 mio. – 2 mia. omsætning)  

- og vær dén, der også skaber nye, stærke aftaler! 

 
Atradius er førende i Danmark inden for kreditforsikring og garantier. Vores Garantiafdeling er et succesfuldt team, 
der har tæt kontakt med nordiske og øvrige internationale kolleger, og generelt er garanti-forretning et 
vækstområde i Atradius med fokus på nye markeder. Vi søger til det danske kontor en selvstændig, målrettet og 
udadvendt kollega med erfaring inden for salg af finansielle produkter. 
 

Vores nye kollega får til opgave  at: 
� Gennemføre opsøgende salg af garantiprodukter til nye kunder  
� Tage ansvar for en stærk portefølje – styrke kunderelationen gennem aktiv opfølgning og videreudvikling af 

 samarbejdet med etablerede kunder  
� Følge op på kunder med specielle garantibehov  
� Lave indstillinger og analyser, herunder kreditvurderinger 
� Forhandle selvstændigt og rådgive i udformningen af aftalevilkår 

 
Vil du være denne nye kollega? Hvis svaret er JA, så skal du være: 
En udadvendt person, der motiveres af at have kontakt til og forhandle med beslutningstagere i store og 
mellemstore virksomheder i Danmark. Din energi og målrettethed skal være kombineret med modenhed, ansvar 
og lyst til indflydelse. Du ønsker at arbejde i et tæt team, hvor egen indsats er målbar og hele processen ligger i 
egne hænder – fra identifikation af potentielle kunder, over Account Management til håndtering af komplekse 
skadessager.   
 
Du har en relevant teoretisk uddannelse, kombineret med et solidt kendskab til dansk erhvervsliv, sandsynligvis 
opnået gennem erfaring fra den finansielle sektor, og du er fortrolig med kreditvurdering og regnskabsanalyse.  
Dit daglige arbejde foregår primært på dansk, men da koncernsproget er engelsk, forventer vi at du kan begå dig 
på engelsk både i skrift og tale. 
 

Vi kan præsentere dig for en arbejdsplads, hvor: 
� Vi sætter en ære i at dele viden og information og dermed udvikle hinandens kompetencer 
� 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 del af en international og professionel organisation, der arbejder med frihed under ansvar 
� Miljøet er frit og uformelt med hurtige beslutningsgange 
� Du får en alsidig arbejdsdag med kundebesøg og opsøgende salg, så bilordning er del af den attraktive lønpakke 

 

Kan du blive en succes hos Atradius? 
Så send din ansøgning med CV til: JOB-DK@atradius.com – snarest muligt og gerne inden den 20. juni 2017. 
Leder af Garantiafdelingen Kim Larsen eller HR Manager Pia Steffens Frisk kan kontaktes på 3326 5000 ved 
behov for yderligere information. 
 
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  

 


