Sparbanken i Karlshamn söker en vikarie
på ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen söker en vikarie för arbetsuppgifter såsom enklare bokslutsarbete, ekonomiska rapporter och dagliga avstämningar. Du tar fram och
sammanställer rapporter för månads-, kvartals-, halvårs- och helårsbokslut samt
gör vissa rapporter på egen hand.
Du arbetar med derivat som swapar, capar samt handhar European Markets Infrastructure Regulation ( EMIR) som är i uppbyggnadsfasen. Du är väl förtrogen med
att arbeta i Excel och kommer även att arbeta i andra finansiella system.
Som person är du:
• Mycket flexibel, noggrann, ansvarsfull och har stort tålamod.
• Du jobbar med hög integritet och har förståelse för bankens ekonomiska strategi.
• Du tycker om att arbeta i team och förstår vikten av att hålla deadlines.
• Du har lätt för att lära dig att använda nya system.
Tjänsten är ett föräldravikariat på 100 % under ca. ett år och tillsätts så snart som
möjligt eller enl. överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2017-05-24
Placeringsort: Karlshamn
Frågor besvaras av:
Agneta Ringdahl Nilsson, agneta.ringdahlnilsson@sparbankenikarlshamn.se,
072-571 4457 . Representant för finansförbundet är Thomas Larsson,
thomas.larsson@sparbankenikarlshamn.se, 073-329 9770.
Välkommen med din ansökan senast den 24 maj till:
Marie Fagberg, marie.fagberg@sparbankenikarlshamn.se, 072-571 4447.

Våra grundläggande värderingar
kommer från sparbanksrörelsen och
den nytta och flit som sparsamhet
tillför individ och samhälle.
Motivet för att bilda Sparbanker var
framförallt att främja den enskilda
människans sparande och att förmedla
lån för att vidareutveckla bygden. Vår
position som självständig Sparbank ger
oss en unik möjlighet att vara en bank
med lokalt engagemang och skapar
långsiktighet i vår strävan att bedriva
en bra bankverksamhet i vårt verksamhetsområde.
Vår Vision
Sparbanken i Karlshamn skall vara den
ledande banken i verksamhetsområdet
och den självklara finansiella partnern
för privatpersoner, företag, kommun,
kyrkliga samfälligheter och föreningar.
Vår Affärsidé
Sparbanken i Karlshamn skall genom
ett starkt lokalt kontorsnät och ett
komplett utbud av finansiella tjänster
och produkter erbjuda våra kunder
personlig bankservice av hög kvalitet.
Vi har funnits sedan 1829
Sparbanken i Karlshamn grundades
1829. 1966 fusionerade Karlshamns
Sparbank med Asarums och Mörrums
Sparbank. 1998 köptes Föreningsbankens verksamhet i Karlshamn och
Ringamåla. År 2014 firade Sparbanken i
Karlshamn 185-års jubileum.

