Assistent til Support team - Landbrug i
DLR Kredit A/S
Vil du være med til at yde sublim service til vores kunder, kollegaer og samarbejdspartnere? Drømmer du om at arbejde i en virksomhed med en flad ledelseskultur og en
åben og uformel omgangstone? Trives du godt i en mindre organisation, hvor alle
afdelinger er samlet på én adresse? Så er du måske vores nye kollega!
Vi mener selv, at noget af det, der gør DLR Kredit til en fantastisk arbejdsplads samt bidrager til en
unik kultur, er de fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. Samarbejde, ordentlighed samt
det at handle på opgaverne er stærke værdier i vores organisation. Vi har en åben og uformel
dialog med vores samarbejdspartnere med det formål at levere høj kvalitet og seriøs vejledning.
Om jobbet
I jobbet får du mulighed for at arbejde med og udvikle dig inden for sagsbehandling af realkreditbelåning af alle typer landbrugsejendomme.
Afdelingen er en del af udlånsafdelingen i DLR Kredit. Den består af 3 teams med landbrugsrådgivere og 1 team, der arbejder med fritidslandbrug samt et supportteam. Vi har en uformel tone
imellem os, og du vil møde hjælpsomme og imødekommende kollegaer. Gensidig tillid og en stor
portion ansvar følger naturligt jobbet.
Du får den oplæring i jobbet og indsigt i forretningen, der skal til, for at du kan løse dine primære
opgaver, som vil være:
 Forberede sager til ekspedition.
 Ekspedition af gældsovertagelse m.v.
 Udarbejde lånetilbud med tilhørende dokumenter.
 Udarbejde tinglysningspåtegninger i DLR Kredits eget ekspeditionssystem eller på
Tinglysning.dk.
 Dialog med aktionærpengeinstitutter, vurderingssagkyndige samt ejendomskonsulenter og
advokater.
Kvalifikationer
Fagligt kan belåning af landbrugsbedrifter pantsætningsmæssigt være relativt kompliceret, hvorfor
erfaring med udarbejdelse af dokumenter og tinglysningspåtegninger digitalt er en fordel.
Dine personlige egenskaber er dog altafgørende – vi vil være sikre på, at du falder godt til i DLR
Kredit.

Den ideelle kandidat kan sige ja til følgende:









Du har en relevant uddannelse fra advokatkontor, pengeinstitut eller
ejendomsmæglerbranchen.
Det er en forudsætning, at du har erfaring med digitale tinglysningspåtegninger.
Du er hurtigopfattende og har lyst til at lære mere.
Du er erfaren it-bruger.
Selvstændighed, ansvarlighed og det at være serviceminded falder dig helt naturligt – både
internt og eksternt.
Du kan bevare roen og holde humøret højt – også når der er travlt.
Specialistrollen motiverer dig, og kvalitet er indgroet i dig.
Du er vant til at bevare overblikket og smitter positivt med din stabilitet og rolige
personlighed.

DLR Kredit har bestemt også noget til dig
Vi har en arbejdsplads med rigtig gode kollegaer. Samtidig er DLR inde i en løbende udviklingsproces, hvilket betyder, at du har muligheden for at være med til at præge arbejdet i en mindre
organisation. Vi har en dejlig kantine, DLRs egen fredagsbar hver anden måned og hen over året
samles vi til forskellige sociale arrangementer.
Du får både faglige og personlige muligheder for udvikling. Der vil de første måneder være
introduktionsprogram samt en mentorordning.
Hvis du er interesseret
Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte landbrugschef Steen
Pedersen på tlf. 33 42 08 11, mobil 21 48 76 21 eller mail spe@dlr.dk.
Du søger stillingen ved at sende ansøgning og CV til følgende link:
https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1031542?utm_medium=referral&utm_campaign=soeg_jo
bbet_klik&utm_source=jobindex
Om DLR Kredit
DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til landbrug og erhvervsejendomme. Vi er
ejet af ca. 50 pengeinstitutter. På vores kontor i København er vi 175 medarbejdere. Vi har
desuden tilknyttet 45 vurderingssagkyndige med base forskellige steder i landet. DLR Kredit er
beliggende tæt på Vesterport Station.
Du kan finde mere information om DLR Kredit på www.dlr.dk.

