Sparbanken i Karlshamns söker verksamhetsstöd
inom regelverk med tyngdpunkt på AML
Tillsammans med din chef ska du hantera AML-frågor och stötta organisationen
inom gällande regelverk samt vara delaktig i implementeringen av nya och uppdaterade regelverk.
Ansvarsområden:
Kvalitetssäkra, kontrollera och följa upp att åtgärder, rutiner eller andra beslut från
banken genomförs i verksamheten.
Utbilda, ge råd och att vara ett stöd för verksamheten inom regelverksfrågor, utföra
stickprovskontroller samt ta fram relevanta rapporter
Övergripande ansvarig för interna regelverkets struktur och utformning
Fungera som projektledare i verksamhetsfrågor gällande regelverk
Vara delaktig i att upprätta och uppdatera Riskbedömning avseende AML
Sammankalla till AML-råd och dokumentera och följa upp beslut kring AML-området.
Säkerställa att banken har interna och gemensamma riktlinjer och rutiner för
AML-området, samt att uppdatera och bevaka dessa fortlöpande.
Vara behjälplig i framtagande av NPAP
Vi söker dig som:
•
•
•
•
•
•

Har ett riskbaserat synsätt
Har erfarenhet av kvalitetssäkring
Har hög pedagogisk förmåga
Besitter förmåga att läsa och tolka lagtext och regelverk
Har ledaregenskaper främst i form av projektledning
Akademisk utbildning inom ekonomi och/eller juridik. Erfarenhet inom området
är meriterande samt viss bankerfarenhet.

Tjänsten är tillsvidare och på 100 %.
Välkommen med din ansökan senast den 20 december till
marie.fagberg@sparbankenikarlshamn.se
Facklig företrädare för Finansförbundet är
thomas.larsson@sparbankenikarlshamn.se

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.

