
Finanselever til Thisted, Hurup og Holstebro
Er du udadvendt og god til at tale med mennesker? 
Ser du udfordringer fremfor begrænsninger? 
Tør du tage springet ind i en verden fuld af muligheder?

Har du evnerne, personligheden og ambitionerne, så skaber vi sammen rammerne til noget stort - Vi søger fremtidens rådgivere og
Sparekassen Thys næste talenter.

Din uddannelse
Som elev bliver du en del af en afdeling enten på hovedkontoret i Thisted eller i en af vores filialer. Vores elever er vigtige for os, og vi er
opsatte på at give dig den bedst mulige uddannelse. Du bliver derfor tilknyttet to mentorer, der har et særlig stort ansvar for din oplæring og
din fortsatte udvikling – selvfølgelig i samarbejde med resten af din afdeling.

Din uddannelse er et- eller toårig afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund og vil være en blanding af teori og praktik, og du vil hurtigt
komme til at tage del i afdelingens opgaver. Du vil efter endt uddannelse have tilegnet dig viden og erfaring inden for områder som
boligfinansiering, kredithåndtering, pension, investering og betalingsløsninger.

”Uddannelsen kombinerer praktik og teori, og mine kollegaer giver mig god sparring og
mulighed for at afprøve tingene. De tror på mig - det er så fedt!”

Casper Munk, nyuddannet finanselev

Om dig
• Du er i gang med eller har færdiggjort en HHX, EUX, STX eller måske en finansøkonom
• Du har lyst til en karriere inden for den finansielle verden.
• Du er ansvarsbevidst, social og motiveres af at tale med kunder
• Du har flair for IT og stor interesse i at arbejde med tal
• Du kan godt lide at gå i skole og vil gerne kombinere teori og praksis
• Du bor i eller i umiddelbar nærhed af Thisted, Hurup eller Holstebro

Tør du gøre som Casper???
Har du lyst til at høre mere om, hvordan det er at være elev i Sparekassen Thy, så er du velkommen til at kontakte Casper på 9919 5041. Du
kan se flere videoer og høre om det at være elev hos os på vores elevsite .www.sparthy.dk/bliv-elev.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte HR-Konsulent Susanne Vigsø Møller på telefon 9919 5045.

Ansøgning 
Send os dit CV sammen med en motiveret ansøgning snarest muligt, dog senest  1. april 2022.
Samtaler afholdes løbende, og finder vi de rigtige kandidater, så ansætter vi også løbende. Forventet jobstart er 1. september 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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