Orusts Sparbank söker AML-medarbetare
Vill du arbeta i en bank med lokal förankring? Nu söker vi dig som vill vara med och
utveckla vårt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Om tjänsten
I rollen som AML-medarbetare i Orusts Sparbank kommer du att arbeta med att
utveckla rutiner och arbetssätt för AML i banken. Du skall bland annat säkerställa att
det finns tillräcklig kundkännedom på alla kunder i banken både direkt och som stöd
till medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår även transaktionsövervakning med hjälp av
monitoreringssystem samt utredning av misstänkt penningtvätt och finansiering av
terrorism inklusive rapportering till Finanspolisen.
Tjänsten kommer även innebära visst annat administrativt arbete inom banken.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant utbildning och/eller några års arbetslivserfarenhet
från banksektorn alternativt erfarenhet av utredningsarbete från finansiell verksamhet
eller myndighet.
För att lyckas i rollen är du analytisk och strukturerad och är duktig på att
kommunicera i såväl tal som skrift. Du har god IT-vana som du gärna utvecklar
ytterligare. Du är engagerad och prestigelös och tycker om att samarbeta med övriga
kollegor.
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 Personalchef Annelie
Olsson, telefon 0304-345 14 annelie.olsson@orustsparbank.se. Facklig företrädare
på Finansförbundet är Elisabeth Lidqvist, telefon 0304-345 09

