Orusts Sparbank söker Ekonomiassistent
Vill du arbeta i en bred ekonomiroll i en bank med lokal förankring? Då kanske du är
vår nya ekonomiassistent?
Om jobbet
I rollen som ekonomiassistent hos oss på Orusts Sparbank kommer du ha ett brett
arbetsområde och arbeta med ekonomiarbetets olika delar och funktioner samt
finansiell hantering. Du kommer ansvara för bankens löpande avstämningar och
leverantörs- och kundreskontra vilket innebär scanning, verifiering, kontering,
distribution, slutkontroll och betalning. Du kommer också att delta i bokslutsarbetet
och myndighetsrapportering.
Om dig
Du har en ekonomisk utbildning och gärna arbetslivserfarenhet inom redovisning.
Jobbet förutsätter intresse inom ekonomi, redovisning och finansmarknaden.
Du är noggrann i ditt arbete samtidigt som du är ansvarstagande och trivs med att
effektivisera och organisera ditt arbete självständigt.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift samt har förmågan att lätt sätta dig in i
och använda olika affärssystem samt digitala kanaler. Det är meriterande om du är
van vid att arbeta i Excel.
Vi verkar i ett område som ständigt utvecklas och därför ser vi att du är en person
som kan snabbt anpassa ditt arbetssätt till nya omständigheter och har ett positivt
förhållningssätt till förändringar, nya arbetssätt och är bra på att samarbeta.
Om Orusts Sparbank
Orusts Sparbank är en lokal bank med kontor i Ellös, Svanesund, Varekil och Henån.
Vår sparbanksidé är hjärtat i allt vi gör och den är lika aktuell idag som när banken
grundades 1887. Sparbanksidén handlar om vår lokala förankring och vår vilja att
hjälpa människor och företag till en sund och hållbar ekonomi. Den handlar också om
att en del av vår vinst ska gå tillbaka till samhället vilket vi gör genom sponsring av
projekt och föreningsliv.
Välkommen med din ansökan
Ansök med ett personligt brev samt CV och skicka det till
annelie.olsson@orustsparbank.se. Sista ansökningsdag är den 2 oktober. Intervjuer
sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Mer information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ekonomichef Kajsa
Axelsson, telefon 0304-345 08 kajsa.axelsson@orustsparbank.se. Facklig
företrädare på Finansförbundet är Elisabeth Lidqvist, telefon 0304-345 09.

