
Vi har forrygende travlt. Derfor søger RÅDGIVNING SYD 
endnu en bankmægler, der har forudsætningerne for at 
blive partner i firmaet. Er du den person vi søger, vil du 
kunne genkende dig selv i følgende signalement:

BANKMÆGLER - PARTNER

FAGLIGT: 

•  Du har væsentlig erfaring med, og faglige forud-
sætninger for, bred økonomisk rådgivning.

•  Du har væsentlig indsigt i både privatøkonomi  
og erhvervsøkonomi.

•  Du har dyb indsigt i markedet for finansielle 
produkter, herunder pengeinstitutprodukter.

•  Du har stor viden om prisdannelsen på penge-
institutydelser, herunder lån og investering.

•  Du er formentlig uddannet i pengeinstitut og  
har suppleret med relevant videreuddannelse.

•  Du har kendskab til almen skattelovgivning  
og klarer almindelig finansiel regning.

•  Du er rutineret PC-bruger - både med tekst-
behandling, regneark og internet.

PERSONLIGT:
 
•  Du har overblik, ser sammenhænge og er  

god til at analysere.
•  Du er en personlighed, der gennem handlinger 

skaber løsninger og værdier for dine kunder.
•  Du er indstillet på, at skulle gøre dig fortjent  

til andre menneskers tillid og respekt.
•  Du er ansvarsbevidst, effektiv, selvstændigt 

tænkende og søgende mod det rationelle.
•  Du ser det som værdifuldt, at være absolut uaf-

hængig og UVILDIG RÅDGIVER for dine kunder.
•  Du har energi og viljestyrke, menneskelig  

forståelse og indlevelsesevne.
•  Du kan og vil tage ansvar for dine handlinger  

og har god disciplin.
• Du har både lyst og evne til at blive selvstændig.
• Du har en ubetinget god privatøkonomi.

RÅDGIVNING SYD: 

der er Danmarks ældste bankmæglerfirma, blev 
etableret i 1991. Det er os, der har udviklet det 
bankmæglerkoncept, som i dag anvendes over hele 
landet. Siden starten i 1991 har udviklingen været 
meget stærk, med en kraftig stigende tilgang af
nye kunder.

Er du interesseret i at forfølge muligheden for at 
blive partner i Danmarks ældste bankmæglerfirma,
og dermed kombinere et værdibaseret arbejdsliv 

med gode indtjeningsmuligheder og stor frihed, er 
du velkommen til at rette henvendelse til  
bankmægler 

Svend Erik Dalsgaard Nielsen, 
Klydevænget 4, 6760 Ribe
mail: raadgivning-syd@bankmaeglerne.dk 
eller på telefon: 75 41 06 62.

Alle henvendelser vil naturligvis blive behand-
let absolut fortroligt.

RÅDGIVNING

SYD Investeringsrådgivere
godkendt af Finanstilsynet


