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“Det bästa med mitt 
jobb är en varierande 
vardag och mina härliga 
kollegor.”
Jesper, rådgivare. Började jobba extra 
som student hos oss, men är nu en av 
våra duktiga företagsrådgivare. 

Vilka är vi?
Vi tycker att våra kunder är det viktigaste 
i världen. Att träffa dem och hjälpa dem 
med deras ekonomi är faktiskt det bästa 
vi vet. Vi har till och med byggt om våra 
kontor och anställt fler rådgivare för att  
vi ska kunna träffa fler kunder varje dag. 

Men förutom att vi har bra banktjänster och 
duktiga medarbetare vill vi också göra nytta 
i Köping, Arboga och Kungsör - det är ju här 
vi har vår verksamhet och våra kontor. 
Därför tar vi delar av de pengar vi får över 
varje år och delar med oss till idrotts-
föreningar, projekt och skolsatsningar som 
gör det ännu bättre just här.

Vad gör man när man jobbar 
på Sparbanken?
Många är rådgivare hos oss, men vi har 
också specialister, t ex inom försäkringar, 
skog- och lantbruk och juridik. De flesta 
som jobbar hos oss träffar kunder och 
pratar om ekonomi. Därför är det viktigt 
att man är social och gillar mötet med 
människor när man jobbar här. 
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VÅRA BANKKONTOR
Vi har kontor i Köping, Arboga och Kungsör. Vi är den 
enda banken i världen med huvudkontor i Köping. Det 
är vi såklart stolta över.

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 75 medarbetare.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Rådgivare för privatpersoner eller företag, specialister 
såsom jurist, aktiemäklare, försäkringsspecialist, chefer 
och andra kontorstjänster. 

SMARTA UTBILDNINGSVÄGAR 
Ekonomisk inriktning på gymnasienivå, ekonomi på 
högskolenivå (gärna civilekonomutbildning) eller  
juristexamen från universitet/högskola. 

FRAMTIDA JOBB PÅ SPARBANKEN
Vi letar hela tiden efter nya stjärnor som vill jobba hos 
oss.  

KONTAKT MED HR
HR-chef Annett Litz, 0221-344 76

ADRESS
Sparbanken Västra Mälardalen 
– vi har kontor i Köping, Arboga och Kungsör.

Webbplats: www.sparbankenvm.se

SOCIALA MEDIER

 @sparbankenvm

SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN


