Sparbanken i Karlshamn söker en
REDOVISNINGSEKONOM
Sparbanken i Karlshamn söker förstärkning på ekonomiavdelningen. Vi söker en
person med redovisningskunskaper och gedigen erfarenhet av sammanställning av
bokslut, upprättande av årsredovisning, skatt- och momsredovisning samt
upprättande av budget och prognos.
Du ska kunna sköta en fullständig bokföring med ansvar för hantering och avstämning.
Du ska kunna analysera och utvärdera resultat samt göra ett periodbokslut och ta fram
underlag till årsbokslut.
Då banken styrs av ett komplext regelverk, är det en fördel om erfarenhet finns även inom
detta område.
Du ska ha gedigen erfarenhet av att jobba i Excel.
Då banken arbetar i många olika system är en viktig egenskap att obehindrat lära sig
nya system.
Din Profil:
• Engagerad, (ständiga förändringar i regelverket som kräver förmågan att sätta sig in i
nya förutsättningar).
• Arbetsbelastningen är större under vissa perioder, vilket kräver stor
flexibilitet, Noggrann, Självständigt arbete inom satta ramar,
• Analytisk och Ifrågasättande, samt intresse av att utveckla ekonomiska
rutiner och processer
Du ska ha intresse av att nätverka, då vi har ett nära samarbete med andra
sparbanker.
Du kommer att få jobba i ett litet team, som består av en affärscontroller,
ekonomiassistent samt ekonomichef. Du kommer att rapportera till ekonomichefen.
Tillträde: 2018-05-01
Tjänst: Tillsvidare 100%.
Tycker du att detta verkar lockande, så skickar du senast den 21 februari, in din ansökan till
marie.fagberg@sparbankenikarlshamn.se
Om du har frågor, kan du kontakta Agneta Ringdahl Nilsson, ekonomichef
på 072 571 44 57.
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.

