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Swedbank – där du befinner dig

Swedbank har kontor i såväl Ho-
fors som Torsåker.
   - Vi förenar hög kompetens 
med ett omtänksamt och person-
ligt bemötande. Det ska vara en-
kelt att prata med oss, ler Sarah 
Winges, ny kontorschef i Hofors.

För Sarah är det nya jobbet som att kom-
ma hem. Igen. 
   - Jag är uppvuxen i Torsåker och bor 
med mina två barn och man i släktgården 
i Berg. Det känns fantastiskt skönt, inspi-
rerande och otroligt positivt att få jobba på 
hemmaplan igen. Inte minst ser jag fram 
emot alla personliga möten. Det är viktigt 
med nya kunder, men allra viktigast är att 
vårda dem vi har. Vi finns här för alla hän-
delser i livet, vad som än händer.

Karriär i försäkringsbranschen
Sarah, utbildad jurist i Uppsala, kommer 
närmast från försäkringsbranschen där 
hon gjort karriär som rådgivare, säljare, 
administrativ chef, marknadschef och 
chef för företagsmarknaden.
   - Försäkringar och bank ligger nära var-
andra. Vi i Swedbank erbjuder förutom 
sparande, placeringsrådgivning, lån och 

finansiella tjänster även försäkringar och 
mäkleri via samarbete med Fastighetsby-
rån. Jag är övertygad om att jag kan tillfö-
ra våra kontor i Torsåker och Hofors mina 
erfarenheter från försäkringssidan.

Enkelt, öppet och omtänksamt
På Swedbanks två kontor i kommunen 
arbetar nio personer, med en bra mix av 
åldrar, erfarenhet och kompetens.
   - Vi kan Hofors och Torsåker. Det är en 
enorm styrka vi har. Här är det enkelt för 
alla att komma in för att prata i lugn och 
ro. 

Aktiv fritid
När Sarah inte är på jobbet är hon enga-
gerad i dotterns innebandylag och i Gam-
melstilla Whisky, som hon var med och 
startade. Att vara handlingskraftig är en av 
Sarahs starka sidor.
   - Jo, så är det nog. Jag drivs av att köra 
saker i mål. Jag brinner för vår bygd och 
både i Gammelstilla och nu i min nya roll 
i Swedbank får jag utlopp för mina entre-
prenöriella sidor, vilket jag ser framemot 
mycket. Det är en skön känsla att få vara 
med att producera något man varit med 
och skapat själv.
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