Chef för affärsstöd till Laholms Sparbank
Laholms Sparbank är en fristående Sparbank med god tillväxt, stark
ekonomisk ställning och en marknadsledande position inom verksamhetsområdet. Affärsvolymen uppgår till 15 miljarder kronor och banken har 44
medarbetare. Verksamheten bedrivs från våra kontor i Laholm, Knäred,
Skummeslöv och Våxtorp.
Våra värderingar är viktiga för oss och för våra kunder – Vi står för
omtanke, kvalité och relationer.
Du har ansvaret för bankens interna administrativa
funktioner och ingår i bankens ledning. Till din hjälp har
du 9 intresserade och engagerade medarbetare som
tillsammans med dig ska fortsätta att utveckla bankens
administrativa arbete.
Vi söker dig som har:
• Dokumenterat goda ledaregenskaper med
förmåga att coacha och entusiasmera dina
medarbetare
• Gott ordningssinne och hög arbetskapacitet
• Förmåga att se helheten samt överblick för rätt
prioritering i beslutssituationer
• God förmåga att utrycka dig i tal o skrift
• En god teoretisk bakgrund inom juridik och/eller
ekonomi samt praktisk erfarenhet inom bank
Kan du identifiera dig med ovanstående och vill vara med
och utveckla en bank med entusiasm och framtidstro?
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete i
en bank med stark ekonomisk ställning som värnar om
kunder, anställda och utvecklingen inom Laholms
kommun.
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information är du
välkommen att kontakta:
Lars-Göran Persson, VD 0430-49101 eller 070-600 7707
Finansförbundet representeras av Dan Olsson
tel. 0430-49136
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Sveriges cirka 60 sparbanker har
något som är alldeles unikt och
som vi har med oss sedan den
första Sparbanken bildades 1820.
Vår verksamhet är lokal. Våra
huvudkontor finns runt omkring i
landet på små och medelstora
orter. Vi brinner för de orter vi
verkar på och låter ofta stora
delar av vår vinst gå tillbaka till
orten och till dem som bor där på
olika sätt.
Genom Sparbankernas
samarbete med Swedbank är vi
dessutom med och utvecklar ny
teknik och nya produkter &
tjänster som snabbt kommer
våra kunder till gagn.

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars till HRansvarig: ann-christin.jonsson@laholmssparbank.se

Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart
som möjligt. Inte något för dig? – tipsa en kollega om jobbet!

