
 

Medarbejdere til Nordea 24/7 i Aarhus og Taastrup (deltid) 

Kan du levere gode kundeoplevelser? Og leder du efter et spændende job, hvor du selv er 

med til at bestemme dine arbejdstider? Så har vi måske jobbet til dig. 

Dynamisk og fleksibel arbejdsplads  
Vi kan bruge gode medarbejdere til Nordea 24/7 i Aarhus og Taastrup, hvor vi supporterer 
vores kunder hele døgnet året rundt. Vi har brug for din hjælp i travle perioder, på hverdage 
typisk i tidsrummet kl. 9-17, på helligdage, ferier og på ”skæve” tidspunkter.  
 
Vi tilbyder en dynamisk og fleksibel arbejdsplads med faglige og tekniske udfordringer. Du 
bliver del af en engageret gruppe på ca. 40 medarbejdere.   
 
Hos os er du ”på”, når du er på arbejde. Du får feedback og bliver målt på dine resultater.  
 
Du kan forvente en gennemsnitlig arbejdsuge på minimum 10 timer.  
 
Positive kundeoplevelser – en af vores værdier  
Sammen med kollegerne i filialnettet arbejder vi løbende på at forbedre vores tilbud til 
kunderne. Det er derfor vigtigt, at du, ligesom resten af holdet brænder for kundeservice og 
giver ekstraordinære og gode kundeoplevelser.  
 
Dig  
Du er udadvendt, god til at kommunikere på skrift og i tale (også engelsk) og har en positiv 
indgangsvinkel til jobbet og opgaverne. 
  
Det er naturligt for dig at tage ansvar for opgavernes løsning og for udviklingen af både egne 
og teamets kompetencer. Du bidrager til den positive team-ånd, vidensdeler og trives i et job 
og på en arbejdsplads i konstant udvikling.  
 
Nordea er den største finanskoncern i Nordeuropa  
Nordea har en førende position inden for corporate merchant banking, retail banking og 
private banking.  
Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som 
skaber markant værdi for kunder og aktionærer.  
 

Læs mere på www.nordea.com 
 
 
Ønsker du at søge job og/eller har du spørgsmål, skal du kontakte:  
 
Aarhus:  Sanne Skovgaard på tlf. 29395008, mail sanne.skovgaard@nordea.dk 
  Kenneth Backmann på tlf. 21443879, mail kenneth.backmann@nordea.dk 
 
Taastrup:  Line Sand Holgersen på tlf. 61220420, mail line.sand.holgersen@nordea.com

  Martin Madsen på tlf. 30321733, mail martin.madsen@nordea.dk 
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