Å F JO R D SPAR EBANK søker etter to nye medarbeidere som vil være med å utvikle banken videre.

ØKONOMISJEF
VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER:
n

afjord-sparebank.no
Åfjord Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor
i Åfjord og avdeling i Trondheim. Banken har sitt viktigste
markedsområde i Åfjord, Roan og Osen, har en forvaltningskapital på 2,5 milliarder kroner og 19 medarbeidere.
Åfjord Sparebank har i 116 år hatt en viktig samfunnsrolle i
sitt lokalmiljø. Banken er en del av Eika-Gruppen.
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n

n

n
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Oversikt og kontroll med bankens økonomiske utvikling
Budsjettering og regnskap, analyser og prognoser
Bankens finansiering, likviditetsstyring og kapitalforvaltning
Intern og ekstern rapportering
Rådgiving overfor andre ansatte, samt utarbeide og
implementere gode rutiner
Økonomisjefen vil inngå i bankens ledergruppe og
rapporterer til administrerende banksjef

KUNDERÅDGIVER
NÆRING
VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER:
n

n

n

n

FOR BEGGE STILLLINGENE GJELDER:
Søkere med solid erfaring og realkompetanse kan bli
vurdert selv om en ikke har høyere økonomisk utdannelse.
Lønn etter avtale. Gode pensjon-, forsikrings- og andre
ansattevilkår. Søknadsfrist 17.06.2018. Enkel søknad og CV
sendes til pim@afjord-sparebank.no
Nærmere opplysninger kan gis av bankens ledelse:
Per Ivar Markanes, tlf 414 01 266
Inge Hårstad, tlf 480 71 208

KVALIFIKASJONER:
n

n

n

n

 øyere økonomisk utdannelse og erfaring fra relevant
H
virksomhet
Evnen til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
Analytiske og strategiske evner
Du må ha gode samarbeidsevner og også trives med å
arbeide selvstendig og strukturert

B ehovsrettet rådgiving og salg av bankens produkter
innen kreditt/lån, leasing, forsikring, pensjon, sparing og
betalingsformidling til næringslivskunder
Utvikle egen kundeportefølje, bidra til økt produktbredde og
opprettholde bankens gode kundetilfredshet
Saksbehandling, økonomiske analyser og kredittvurderinger
Overvåking og risikoanalyse av egen kundeportefølje

KVALIFIKASJONER:
n

n

n

n

 øyere økonomisk utdannelse eller annen relevant utdanning
H
Erfaring fra bank og/eller næringsliv
Offensive og relasjonsbyggende egenskaper
Du må ha god forretningsforståelse og trives med
salgsrettet arbeid, service og kundebehandling

