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CV 

Kontaktoplysninger 
Navn  Navn Efternavn  
Adresse  Adresse 00, 0000 By  
Telefonnummer 00 00 00 00 
Mail  navn@gmail.com 
LinkedIn profil www.linkedin.com/in/ 
Fødselsdag  X. februar 19XX  
 
Om mig 
Jeg har siden 2008 arbejdet som filialdirektør i Firma, hvor jeg har haft ansvaret for vores filialer i Roskilde 
og Jyllinge. Mit ansvarsområde har været filialernes drift og indtjening indenfor både privat og erhverv. 
Derudover har det også været min opgave at motivere og inspirere mine kolleger i en travl hverdag. Igennem 
de sidste 9 år har vi mere end fordoblet antallet af kunder samt indtjeningen i Roskilde filialen. I Jyllinge 
startede vi en ny filial op i 2012 og har siden fået lidt mere end 1.000 nye kunder. 
 
Jeg motiveres af at give kunderne den bedst mulige oplevelse, så kundetilfredsheden altid ligger på et højt 
niveau. Samtidig er det vigtigt for mig at sørge for, at mine medarbejdere trives i et godt og positivt miljø 
med en god holdånd. Igennem daglig sparring, coaching og feedback sikrer jeg en fortsat udvikling af den 
enkelte medarbejder, da jeg ved, at igennem tilfredse medarbejdere får vi tilfredse kunder. 
 
Jeg trives bedst i et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til grin og sjov i en ellers travl arbejdsdag.  
 
Kompetencer 

- Stor ledelsesmæssig erfaring med op til 21 medarbejdere (fordelt på 2 filialer) 
- Udvikling og implementering af strategi på filialniveau 
- Fokus på og opfyldelse af målsætninger 
- God ledelsesmæssig struktur (tavlemøder/sammøder/daglig sparring/månedlig salgsopfølgning m.v.) 
- Høj medarbejdertrivsel (motivering/sparring/coaching) 
- Udvikling af medarbejdere  
- Fokus på høj kundetilfredshed 
- Markedsføring af filialen lokalt 
- Erfaring med at arrangere og afholde kundearrangementer 
- Opbygning af stærke relationer til kunder og samarbejdspartnere 
- Aktivering og pleje af netværk 
- Fokus på at bankens kreditpolitik bliver efterlevet 
- Implementere og gennemføre forandringer 
- Gode IT kompetencer og har nemt ved at sætte mig ind i nye løsninger 

 
Karriereforløb 
2008 – 2017  Filialdirektør i Firma 
2007 – 2008 Teamleder i Firma Danmark 
2001 – 2007 Souschef i Firma / Roskilde og Glostrup 
1991 – 2001 Kunderådgiver i Firma Danmark København 
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Erhvervserfaring 
2008 – 2017  Filialdirektør i Firma 
 Ansvarsområder:  

- Overordnet ansvar for filialens forretningsmæssige udvikling 
- Motivering / sparring / coaching af medarbejdere 
- Afholdelse og opfølgning på månedlige salgsudviklings samtaler 
- Afholdelse og opfølgning på personale udviklings samtaler 
- Sikre at bankens rådgivnings koncepter bliver implementeret og efterlevet 
- Opfølgning på kundetilfredshed 
- Markedsføring af filialen og sikre synlighed i lokalområdet 
- Opstart og udvikling af eget WIN Netværk samt deltagelse i andre netværk 
- Vedligeholdelse og udvidelse af filialens kundeporteføljer 
- Sikre at bankens kreditpolitik bliver efterlevet 
- Implementere og gennemføre forandringer 

 Resultater: 
- Roskilde (12 medarbejdere)  

o Fordobling af antallet af kunder (2.800 => 6.100) 
o Fordobling af indtjeningen (3. mio. => 6. mio.) 
o Implementering af nyt privatkunde- og erhvervskundekoncept 
o Sammenlægning af 2 filialer i Roskilde til én (på helt ny adresse). 
o Håndteret 250 Roskilde Bank familier med særlige behov  
o Høj score på kundetilfredshed 

- Jyllinge (3 medarbejdere) 
o Opstart af helt ny filial i 2013 
o 1.000 nye kunder på 4 år 
o Sparringspartner for den daglige leder 

 
2007 – 2008  Teamleder i RealkreditLinjen / Firma  
  Ansvarsområder: 

- Ledelse af 24 kunderådgivere 
- Motivering, sparring og coaching af medarbejderne 
- Planlægning af dagligdagen 
- Prioritering af opgaver 
- Deltage i projektarbejde 
Resultater 
- Kundefokuseret telefonrådgivning 
- God struktur på dagligdagen 
- Etableret samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 

  
2001 - 2007 Souschef i Firma / Roskilde & Glostrup 
  Ansvarsområde:  

- Sikre en struktureret og effektiv hverdag for samtlige medarbejdere 
- Sikre at RD´s kreditpolitik blev efterlevet. 
- Arrangeret og afholdt kundearrangementer 
- Deltagelse og udvikling af netværk  
- Etablering og vedligeholdelse af samarbejdspartnere 
- Implementere og gennemføre forandringer 
- Deltage i projektarbejde 
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1991 - 2001 Kunderådgiver i Firma København  
 Ansvarsområde:  

- Kunderådgiver for privatkunder og mindre erhvervskunder.  
- Rådgivning og salg af realkreditprodukter, herunder også vurdering af 

kundens ejendom. 
- Ansvarlig for implementering af nye tiltag på kontoret. 

   
1990 – 1991 (7 mdr.) Elev på Idrætshøjskolen i Sønderborg 
1989 – 1990 (8 mdr.) FN Soldat på Cypern 
1988 – 1989 (9 mdr.) Værnepligtig ved Kongens Artilleri Regiment 
1986 – 1988 Elev i Forstædernes Bank 
 
Frivilligt arbejde/bestyrelsesposter 
2017 -  Formand for JGI Håndbold og bestyrelsesmedlem i HØJ Håndbold 
2014 -  Holdleder for HØJ´s U12 og U14 piger 
2006 - 2009  Formand i Børnehaven Lindehuset - Jyllinge 
1983 – 1989 Træner for diverse elite ungdoms håndboldhold i Ølstykke og Holte   
 
Uddannelse og kurser 
2008 – 2017 Interne kurser i Firma 
2010 - 2011 Erhvervsrådgiver uddannelse hos Finanssektorens Uddannelsescenter 
2008 Medietræning m/ Trine Gregorius / Prime Time 
2001 - 2007 Interne lederuddannelser i Firma 
1994 - 1998  Nationaløkonomi / Erhvervsjura / Ejendomsjura / Ejendomshandel 
1986 - 1988 Bankskolen 
1983 - 1986 Højere Handelseksamen på Ballerup Handelsskole 
1982 - 1983 Stromsburg High School, Nebraska / USA 
 
IT   
BEC  I-net 
Totalkredit  X-portalen 
Officepakken   Word, excel og power point 
Mail / kalender: Outlook / Lotus Notes 
 
Sprog 
Dansk  Modersmål 
Engelsk  Tæt på modersmål - skriftligt og mundtligt 
Tysk  Forstår tale 
 
Referencer 
Referencer gives naturligvis efter aftale 
 
Privat og fritid 
I min fritid er jeg meget aktiv med løb, cykling og golf. Derudover er jeg frivillig leder i By Håndbold.  
Jeg er gift på 16. år med navn og vi bor i by med vores 2 piger på 13 og 6 år. Som familie kan vi lide at rejse, 
og vi vil gerne se og opleve så mange nye steder som muligt. Om sommeren vil jeg gerne dykke med den 
store datter, og om vinteren står vi alle sammen på ski. 
 
  


