
Brænder du for at arbejde inden for pension og investering? 
Og vil du bidrage til, at vores lokale sparekasse bliver en endnu 
bedre sparekasse for vores kunder? 

Så er det måske lige dig, vi søger! Vores trofaste administrati-
onsmedarbejder gennem 47 år går på pension, og derfor har 
vi brug for en ny kollega i vores administrative pensions- og 
investeringsteam.

Om jobbet og arbejdsopgaverne
I tæt samarbejde med din kollega i Back Office og vores For-
muecenter skal du holde dig ajour på regler og lovgivning på 
pensionsområdet, og sikre et højt kvalitetsniveau på løsning af 
alle former for administrative pensions- og investeringsopgaver. 

Du skal bl.a. oprette, opgøre og løbende udbetale pensionsord-
ninger, udforme pensionskontrakter samt beregne, afregne og 
indberette PAL-skat og pensionsafgift til SKAT. Dertil kommer 
varetagelse af administrative opgaver på investeringsområdet. 

Om dig og dine kvalifikationer
Det vigtigste er, at du brænder for at arbejde med pension og 
investering. Det vil være en fordel, hvis du har relevant erfaring 
fra branchen, men det er ikke et krav. Det betyder mere for os, at 
du er passioneret og har lysten til at sætte dig ind i nye opgaver. 

Vi klæder dig godt på til de områder, hvor du har mindre erfaring.

Vi er en del af en branche i konstant udvikling, hvilket vil stille 
krav til dig om at være forandringsparat. Vi forventer også gerne, 
at du kan håndtere svingende arbejdsmængder. 

Hvad kan vi tilbyde dig?
En arbejdsdag i Broager Sparekasse er præget af åbne døre, højt 
til loftet og en uformel tone. Vi er en lille organisation, hvor der 
ikke er langt fra den enkelte medarbejder til direktøren, og hvor 
alle bliver hørt. I jobbet er der gode muligheder for udvikling og 
indflydelse på implementering af projekter og forretningsgange. 

Ordentlighed og vindermentalitet er de værdier, vi baserer vores 
arbejde på og vores ageren over for hinanden i organisationen. 

Du bliver en del af en organisation, hvor medarbejdernes til-
fredshed og arbejdsglæde ligger over gennemsnittet for resten 
af landets pengeinstitutter.

Du vil få din daglige gang på vores kontor i Broager på Storega-
de 27, og du vil referere direkte til vores underdirektør, Morten 
Vestergaard.

Vi tilbyder dig løn efter kvalifikationer og en god pensionsord-
ning.

Er du interesseret?
Send din ansøgning og dit CV til hr@broagersparekasse.dk 
senest d. 24. januar 2022. Vi holder løbende samtaler.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
underdirektør Morten Vestergaard på tlf. 74 18 38 47.
Du kan læse mere om Broager Sparekasse på www.broagerspa-
rekasse.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Storegade 27
6310 Broager

Tlf. 7418 3838

Kastanie Allé 8
6400 Sønderborg

Tlf. 7418 3838

Rådhuscentret 43
6500 Vojens

Tlf. 7418 3838

Skrænten 5
      6200 Aabenraa  

Tlf. 7418 3838

Er du vores nye administrationsmedarbejder?

Om Broager Sparekasse 
Broager Sparekasse er en lokal sparekasse, der har eksisteret 
siden 1845. Vi er en arbejdsplads med omkring 60 medarbej-
dere fordelt på fire filialer i Broager, Sønderborg, Aabenraa og 
Vojens. 

Vores størrelse gør os til en nærværende sparekasse med 
fokus på de individuelle løsninger til vores privat- og erhvervs-
kunder. 

Indtjeningen har de seneste år været stabilt stigende i Broager 
Sparekasse, men også medarbejdernes arbejdsglæde er 
steget markant, og den seneste måling fra 2021 viser, at både 
arbejdsglæde og tilfredshed blandt vores medarbejdere ligger 
over gennemsnittet for resten af landets pengeinstitutter. 


