Sparbanken Alingsås söker en biträdande kontorschef
Sparbanken Alingsås är en lokal bank med kontor i Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga
och Sollebrunn. Vår sparbanksidé är hjärtat i allt vi gör och den är lika aktuell idag som
när banken grundades 1833. 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. Vi har ca 120 anställda på våra fem
kontor och alla medarbetare skapar och vårdar långsiktiga relationer med våra kunder.
Läs mer på sparbankenalingsas.se.

Vi utökar den befintliga kontorsledningen på Alingsåskontoret och söker ytterligare en
biträdande kontorschef. Idag består kontorsledningen av en kontorschef och en biträdande
kontorschef. Tillsammans driver kontorsledningen såväl privataffären som företagsaffären.
Personen vi söker till vårt team ska ha djupare kompetens i företagsaffären. Inom tjänsten
biträdande kontorschef ingår visst operativt arbete.
Biträdande kontorschefer och kontorschef utgör tillsammans kontorsledningen. Samarbetet
bygger på relationer, man delar på ansvaret men kontorschefen är övergripande ansvarig för
helheten. Målsättningen är att det alltid ska finnas kompetens och erfarenhet inom företagsoch privataffären i alla bankens kontorsledningar.
Det finns idag sammanlagt 33 tjänster på Alingsåskontoret fördelade på följande yrkesroller;
kontorsledning, kundrådgivare, kundansvarig med inriktning företag och premium.
Vi söker första hand dig som bor i, eller har anknytning till, våra fyra verksamhetskommuner;
Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga.
Dina arbetsuppgifter
• Utvecklar och driver kontorets affärsverksamhet inom företags- och privatmarknad.
• Har fullt ansvar för kund-, resultat-, risk- och försäljningsansvar.
• Leder, utvecklar, följer upp samt coachar medarbetare under utveckling och
förändring.
• Säkerställer kvalité och affärsmässighet.
• Ansvarar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och driver det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom enheten.
• Driver digitaliseringen inom enheten.
• Företräder Banken externt på lokal marknad.
• Vid behov ingår i bankens projekt för utveckling av arbetssätt, produkter och
erbjudanden.
• Ingår i bankens affärsledning.
• Ansvarar för kontorets verksamhet vars uppdrag är vårda och utveckla bankens
företag- och privatkunder samt prospektera nya kunder.
Du är
• Förstår verksamhetsstrategier och prioriteringar samt tillämpar denna kunskap för att
uppnå mål.
• Förmedlar information tydligt och enkelt, lyssnar och ger konstruktiv feedback.
• Driver, agerar och initierar på egen hand aktiviteter.
• Vill förverkliga sparbanksidén.

•

Bemöter medarbetare och kunder i enlighet med bankens värderingar – öppen, enkel
och engagerad.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Rylander, kontorschef på
telefon 0322–78768.
Ansök via denna länk: https://sparbankenalingsas.varbi.com/se/what:job/jobID:324366/
senast 2020-04-06.

