Sparbanken i Karlshamn söker en jurist med
inriktning på familjerättsliga frågor.
Vår juridiska avdelning som idag består av två jurister samt en back-office,
behöver utökas och därför söker vi nu ytterligare en jurist.
Ditt uppdrag är i första hand att möta kunder i rådgivningsfrågor, men du kommer
även att tillsammans med dina kollegor på avdelningen delta i större kundträffar
och utbildningstillfällen för bankens anställda.
Som person har du:
• stor integritet och hög social kompetens
• Du jobbar både i grupp och självständigt.
• Du utför rådgivning på Sparbanken i Karlshamns samtliga kontor.
• Du upprättar handlingar och dokumenterar, vilket kräver noggrannhet och
planering.
Du som söker ska ha jur. kand. examen eller examen från nuvarande juristprogrammet samt erfarenhet av arbete med familjerätt.
Tjänsten är på heltid och tillsättes snarast efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2017-08-31
Placeringsort: Karlshamn
Frågor besvaras av:
Charlotte André, charlotte.andre@sparbankenikarlshamn.se, 0454 -304445
Representant för finansförbundet är Thomas Larsson,
thomas.larsson@sparbankenikarlshamn.se, 073-329 9770.
Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 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.

