Södra Dalarnas Sparbank är Dalarnas äldsta sparbank, grundad 1837. Som Sparbank skiljer vi oss från andra
banker. Vår företagsform möjliggör att vi kan dela med oss av vårt överskott till ändamål som utvecklar Södra
Dalarna. Alla beslut fattas lokalt, vilket effektiviserar vår verksamhetsstyrning och ger kortare beslutsvägar
mot både kund och medarbetare. Vi riktar oss till privatpersoner, mindre och medelstora företag, lantbrukare,
föreningar och kommuner. Bankens verksamhetsområde omfattar Avesta, Hedemora och Säters kommun. Vi
har idag drygt 22 500 kunder, 47 medarbetare, tre kontor och en affärsvolym på ca 9 miljarder SEK.

Vi söker nu:

Ekonom
Om jobbet
Ekonomiavdelningen ska leverera rätt siffror och analyser med kvalité i rätt tid till både
interna och externa intressenter. Personalen inom funktionen skall självständigt kunna
arbeta med ekonomi och redovisningsfrågor och på ett konsultativt sätt bistå banken
med ekonomisk expertis inom olika områden.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak att ansvara för att driva, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med bankens redovisning och finansförvaltning. Detta innebär bl. a arbete
med bankens interna och externa rapportering, analyser och ekonomisk uppföljning. I
arbetet ingår även att vara backup till övriga arbetsuppgifter inom ekonomiavdelningen.
Tjänsten avser heltid. Tillträde i början av 2015.
Om dig
Vi söker dig som har goda kunskaper om intern och extern redovisning och som är intresserad av att utveckla rutiner och processer. Du har akademisk utbildning och/eller
flera års erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete, där erfarenhet från den finansiella
sektorn och kunskaper om av finansiella instrument liksom kunskaper om IAS/IFRS är
meriterande.
Du har god förmåga att läsa och ta till sig regelverkstext, systemförståelse samt vana
att arbeta utifrån regelverk och lagstiftning. Stark analytisk förmåga, ett strukturerat
arbetssätt samt goda kunskaper i Excel är en förutsättning.
Vill du veta mer?
Agneta Johansson, ekonomi-och finanschef 0225-358 45
Catarina Wahlert, personaladministrativchef 0225-358 01
Ansökan skickas senast den 17 oktober till catarina.wahlert@sodradalarnassparbank.se
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
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