Vi bryr oss om
Tjörns Sparbank är bygdens bank och inte en bank i mängden. Ända sedan 1906 har vi jobbat efter samma grundidé. Att sparande
är för alla människor och att en sparbanks vinst ska återinvesteras i bygden, så att den kommer till nytta för många. Idag har vi tre
kontor på Tjörn, alla med engagerad och personlig service. Och än idag följer vi sparbanksidén. Att hjälpa människor att förverkliga
sina drömmar genom en sund ekonomi och samtidigt göra vår bygd till en bättre plats. Det är därför vi stöttar massor av lokala
föreningar och initiativ. Det tror vi att många har glädje av.

Vi söker en jurist
Brinner du för juridik, regelverk och avtal? Då har vi jobbet för dig!
Arbetsbeskrivning
Som bankens jurist har du en central roll för att bevaka att banken är compliant med de regelverk som banken berörs av.
Arbetet kommer att ge dig både en stor förståelse av bankens hela affärsmodell och en djupgående insyn i väsentliga delar
av bankens verksamhet. Som en naturlig del i arbetet kommer du också ha ett nära samarbete med de kontrollfunktioner
som banken samarbetar med, såsom riskkontroll och compliance. Vi erbjuder dig ett intressant och roligt arbete med
spännande utmaningar i en föränderlig miljö. Tjänsten utgår från vårt kontor i Skärhamn.

Som jurist kommer du bl.a. att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillsammans med verksamheten upprätta policys och instruktioner samt bevaka nyheter inom regelverksområdet
Stödja och vid behov utbilda organisationen inom regelverksområdet
Driva, anpassa och implementera vissa regelverk i banken
Bistå verksamheten avseende juridiska frågor
Vara utsedd DPO, dataskyddsombud
Vara bankens klagomålsansvarig
Vara penningtvättsansvarig
Granska bankens avtal och vara ansvarig för bankens avtalsregister
Utföra vissa löpande kontroller i verksamheten

Vem är du?
Du har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete eller annan relevant bakgrund. Dina personliga egenskaper är viktiga och vi
värderar en person som arbetar snabbt och målinriktat, detta i kombination med gott omdöme och stort lösningsfokus. Du är
van vid att arbeta i en affärsorienterad organisation och tycker om att arbeta självständigt och att tänka nytt. Som person är
du förtroendeingivande och har lätt för att knyta kontakter och skapa relationer.

Frågor och ansökan
Frågor om tjänsten besvaras av VD Hans Tiderman, tel. 0304-67 68 51 alternativt hans.tiderman@tjorns-sparbank.se.
Facklig representant för Finansförbundet, Nathalie Kjellberg, tel. 0304-67 88 03 alternativt nathalie.kjellberg@tjorns-sparbank.se.
Välkommen att mejla din ansökan och CV senast 13 juli till personalansvarig elisabeth.andersson@tjorns-sparbank.se.
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