Rekrytering

Skurups Sparbank söker en
Kredit- & verksamhetscontroller
Med chefsansvar

Skurups Sparbank är på väg in i framtiden och är mitt uppe i ett omfattande
digitalisering- och förändringsarbete. Vi anpassar vår organisation, vårt arbetssätt
och våra lokaler för att möta våra kunders behov.
Kundupplevelsen blir allt viktigare och leverans av service blir avgörande. Vi ska finnas där och vara tryggheten när våra kunder behöver oss. Vi tror på att kundnöjdhet börjar med professionella och nöjda medarbetare och ett tydligt ledarskap. Vägen dit går via öppet klimat, en trevlig arbetsmiljö samt inte minst arbetsglädje.
Vi söker nu en ny kraft som vill vara med och utveckla vår bank.

Din roll som kredit- & verksamhetscontroller
Som Kredit- och verksamhetscontroller ingår det i ditt uppdrag att analysera, följa upp och bevaka bankens
verksamhet med fokus på effektivitet och lönsamhet i kombination med risk- och regelefterlevnad. Vidare
ingår att samordna arbetet med uppföljning av affärsstrategier, limiter och riskindikatorer samt att ge support och stöd till affärscheferna i deras verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering.
I chefsansvaret ingår att leda bankens funktion Verksamhetsstöd. Avdelningen består av fem medarbetare
med arbetsuppgifter inom Kreditadministration, Back-office, Ekonomi samt HR-administration. Med ett klokt
ledarskap ansvarar du för dina medarbetare och du arbetar aktivt med nära uppföljning. Du tycker att förändring är spännande och drivs av att utveckla arbetssätt. Som chef är du ett föredöme för alla medarbetare
och kollegor.

För att lyckas...
…vill vi att du har erfarenhet av att ha arbetat med analys och uppföljning av krediter, gärna som kredit- eller
verksamhetscontroller. Vi vill att du har examen från universitet/högskola inom ekonomi. Din personlighet är
viktig för oss. Som person är du drivande och handlingskraftig, du är stresstålig och noggrann. Du har en god
analytisk förmåga, hög integritet och professionalism.
För att lyckas i rollen som ledare visar du naturligt ledaregenskaper såsom lyhördhet, empati och förmågan att
förstå/analysera vad som sker i nuet och vad som ligger i framtiden. Vi söker en ledare med stor nyfikenhet och
intresse för omvärlden och den tekniska utvecklingen och som vill vara med och utveckla verksamheten.

Är du den vi söker?
Tveka då inte att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till liselott.sjobeck@skurupssparbank.se.
Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta HR ansvarig Liselott Sjöbeck, 070-275 61 28
eller VD Inga-Lill Hellberg 070-328 73 89.
Sista ansökningsdag är fredagen den 4:e januari. Välkommen med din ansökan!

Om Skurups Sparbank
Skurups Sparbank skiljer sig från en vanlig bank på många sätt. Som sparbank har vi inte några aktieägare som
kräver utdelning. Vårt överskott återinvesterar vi i vårt verksamhetsområde. För oss är det självklart att ta
ansvar och engagera oss i våra ungdomar samt att bidra till det lokala samhällslivet i form av stöd till idrott,
skola, kultur, näringsliv mm. Genom det fortsätter vi att vara den katalysator för lokal tillväxt som var
sparbankens syfte från allra första början. Banken har idag en affärsvolym på 12 miljarder kronor och en stark
position på marknaden.
Hos oss arbetar 40 medarbetare i moderna lokaler mitt i Skurup. Möt några av våra kollegor här!

