
 

 

 
 

 

 

 

Tinn Sparebank  
 
er en selvstendig, lokalt forankret 

sparebank med totalt forvaltet 

kapital på 3,6 milliarder kroner 

og 31 ansatte.  

 

Banken har hovedkontor på 

Rjukan og avdelinger på 

Rauland, i Tinn Austbygd og 

Haugesund.  

 

Vårt nedslagsfelt er primært i 

Tinn og Vinje.  

 

Banken er sammen med 70 andre 

sparebanker eier av Eika - 

Alliansen.  

 

Eika - Alliansen tilbyr alle 

tjenester innen finansiering, 

forsikring, sparing/plassering og 

banktjenester.  

 

Alliansen er en av de største 

aktørene i det norske 

bankmarkedet og den viktigste i 

store deler av distrikts - Norge.  

Da vår leder for privatmarkedet nærmer seg 

pensjonsalder søker vi etter en ny 
 

LEDER PRIVATMARKED 
 

Arbeidsoppgaver: 

 Overordnet ansvar for arbeidsflyt og bemanning av avdelingen for 

privatmarkedet i banken. 

 Personalansvar for alle rådgivere på privatmarkedet. 

 Salgsleder og ansvarlig for salgs- og markedsaktiviteter i 

privatmarkedet. 

 Stillingen inngår som en del av bankens ledergruppe, og det må 

derfor påregnes prosjektansvar også for andre oppgaver i banken. 

 Sikre god kvalitet i rutiner og arbeidsinstrukser. 

 Rapportering i henhold til vedtatte retningslinjer. 

 

Personlige egenskaper: 

 Salgs- og markedsorientert, har en lidenskap for salg og  

drives av resultater. 

 Kreativ og utadrettet. 

 Gode kommunikasjonsevner. 

 Selvstendig og engasjert. 

 Motiveres av kontinuerlig utvikling og læring. 

 Inspirerer, engasjerer og motiverer sine medarbeidere. 

 Identifiserer seg med, og er en ambassadør for banken. 

 

Kompetanse og ønsker til søkeren: 

 Utdanning på høyskolenivå. 

 Kompetanse innenfor salg, salgsledelse/personalledelse. 

 Det forventes at nødvendige autoriseringer gjennomføres i henhold 

til de krav som banken til enhver tid stiller. 

 God datakompetanse. 

 Gode analytiske evner. 

 Kunnskap og interesse for finansielle produkter/tjenester. 

 

Administrativt/vilkår: 

 Stillingsbrøk: 100 % 

 Konkurransedyktige betingelser. 

 Gode muligheter for personlig utvikling og kompetanseheving. 

 Vi kan tilby varierte og interessante arbeidsoppgaver i et trivelig, 

engasjert og kompetent miljø, i en bank i utvikling. 

 

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt banksjef Svein Olav 

Gvammen, telefon 40 400 970, eller leder PM Kari Hovden tlf. 40 400 968. 

 

Søknad med CV sendes til e-post: svein.olav@tinnbank.no  

eller pr. post til Tinn Sparebank, v/Svein Olav Gvammen 

Postboks 73, 3661 Rjukan innen 01.01.2018. 
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