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VÅRA KONTOR
Vi har sju kontor i vårt verksamhetsområde, vilket  
omfattar Arvika, Eda och Årjängs kommuner. 

ANTAL ANSTÄLLDA
omkring 125 personer

VÅRA YRKEN
Rådgivare för privatpersoner eller företag, jurister, 
försäkringsspecialister, administrativa funktioner,  
ekonomi/redovisning, kommunikation, marknadsföring 
och chefer inom de olika områdena.

UTBILDNING
En bra grund är samhällsvetenskapliga programmets 
ekonomiska inriktning. Ekonom- eller Civilekonom-
programmet, samt juristexamen från universitet eller 
högskola är också en lämplig grund för flera av våra 
yrkesroller. 

KONTAKTUPPGIFTER 
HR-chef Marie Woronin, 0570-848 89 
marie.woronin@wwsparbank.se 

ADRESS
Westra Wermlands Sparbank
Box 19, V Torggatan 1A
671 21 ARVIKA

Telefon:  0570-848 00

Webbplats: www.wwsparbank.se 

SOCIALA MEDIER

 wwsparbank

 westra-wermlands-sparbank

WESTRA WERMLANDS SPARBANK

En arbetsplats med värderingar i fokus!
Vad blir det om man korsar en verksamhet med stort  
samhällsengagemang med en som har fokus på kunders 
behov?
Jo, då blir det en Sparbank🖤

Westra Wermlands Sparbank är en lokal bank som vill  
göra vardagen lite bättre för människor och näringsliv i vårt  
område. Vårt mål är att finnas nära våra kunder, både  
fysiskt med våra kontor, men också digitalt via flera olika 
kanaler så att vi kan vara tillgängliga på det sätt som våra 
kunder önskar. Vi anpassar oss hela tiden för att vara det 
självklara valet av bank genom hela livet. Och vår vinst, den 
går tillbaka till bygden där vi verkar. Till att stötta bl.a. ung-
domsidrott, kultur och utbildning.   

För att kunna genomföra allt detta har vi ett gäng  
fantastiska medarbetare. Vi har i vår organisation plats för 
dig med kompetens inom ekonomi, juridik, IT, hållbarhet,  
HR, marknad och administration. Förutom att vi vill vara 
en attraktiv och trygg arbetsgivare, vill vi också ge vår  
personal möjlighet att jobba brett. Man måste inte byta 
arbetsgivare för att utvecklas och vi sätter stort värde på 
en personalgrupp med blandade erfarenheter och åldrar! 
Precis som hos våra kunder. 


