Serviceinriktad och öppen
kundtjänstmedarbetare
På Sparbanken Eken tycker vi om att göra det lilla extra för våra kunder och lever efter våra
kärnvärden: Lokala, Nära och Kompetenta. Nu söker vi en medarbetare till vårt kontor i Älmeboda.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har lätt för att möta nya
människor och som med ett positivt sinne vill ge våra kunder god service och en bra upplevelse
hos oss. Du kommer att möta våra kunder både i banklokalen samt över telefon. Vi hoppas också
att du, precis som vi, tycker om att delta på gemensamma kundaktiviteter.
Du är driven, ambitiös och ordningssam med känsla för detaljer. Du har minst en avslutad
gymnasieutbildning och erfarenhet av arbete i kundmötande roll. Tidigare erfarenhet av bank är
meriterande. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete. Du kommer att arbeta i en bank
med högt tempo.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar provanställning.
Skriv ett personligt brev och skicka med ditt CV till:
tobias.wiberg@sparbankeneken.se senast den 6 augusti.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in nu direkt om du tycker vi verkar vara en intressant
arbetsplats!
Upplysningar kring tjänsten lämnas av:
Kontorschef Tobias Wiberg på telefon 0477-484 81
Facklig kontaktperson Roger Olsson på telefon: 0477- 484 83

Med ett genuint intresse för våra kunders affärer, är vi en påläst fullservicebank som erbjuder allt en storbank kan
erbjuda – men med ett lokalt fokus. Vår bank är unik då vi ägs av sex lokala stiftelser, vars syfte är att ge tillbaka
en stor del av vinsten till bl.a. utbildning, föreningsliv och kultur. Detta gör vi för att stimulera en god samhällsutveckling och en tillväxt i vårt verksamhetsområde som innefattar Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Idag har vi
över 25.000 kunder, en affärsvolym på 14 miljarder kronor samt drygt 60 medarbetare fördelade på våra kontor i
Ryd, Delary, Grimslöv, Åryd, Älmeboda och Långasjö.

