Vi söker en vikarierande ekonomiassistent
Bjursås Sparbank är en fristående sparbank, verksam sedan 1910. Sparbanken har en stark
lokal förankring och där vårt verksamhetsområde är Falu Kommun.
I en fristående sparbank finns inte några ägare. Den vinst som vår verksamhet ger stannar
kvar i banken och används för att trygga och utveckla verksamheten.
Kanske är just du nyfiken på att arbeta i en fristående sparbank med starka lokala
värderingar och närhet till vår marknad.

Vi är idag 14 anställda och söker en vikarie, heltid 100 % till vår ekonomiavdelning.
I rollen som ekonomiassistent kommer du hantera de flesta arbetsuppgifter inom ekonomi
och administration.
Exempel på arbetsuppgifter:





Löpande ekonomiadministration i form av bland annat bokföring, fakturahantering,
avstämningar och posthantering
Myndighetsrapportering, övrig finansiell rapportering samt skatt och momsredovisning
Bokslutsarbete
Hantera enklare kundärenden via telefon och mejl

Vi söker dig som
 Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning alt. finans
 Har några års erfarenhet från ekonomiarbete
 Har ett noggrant och strukturerat arbetssätt
 Har god förmåga att läsa och ta till dig regelverkstext
 Behärska svenska språket väl i tal och skrift
 Har goda kunskaper i Officepaketet och då i synnerhet i Excel.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser att du som söker är utåtriktad
med egen initiativförmåga, har en drivkraft och kan arbeta självständigt. Gruppkänslan på
kontoret är viktig varför god samarbetsförmåga är en betydelsefull egenskap.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet från bank och finans.
Vi erbjuder dig ett vikariat i en liten och utvecklande organisation där du tillsammans med
dina kollegor får stor möjlighet att påverka bankens utveckling.

Urval kommer ske löpande av inkomna ansökningar.
Välkommen att mejla din ansökan senast 29/12 till bankens Ekonomichef Marlene Lidström,
marlene.lidstrom@bjursassparbank.se.
Det går även bra att ta kontakt via telefon 023-705865 (direkt Marlene) för mer information.

Läs mer på www.bjursassparbank.se

