
”Riksbanken är en väldigt bra arbets
plats. Därför har jag blivit kvar många år,
de senaste åtta som HRchef. Tillsam
mans med mina kollegor har jag ut veck
  lat HRenheten till att bli verksam hets  
nära och proaktiv business partner till 

Riksbankens chefer. Bankens medar be
tare är kreativa med en hög akademisk 
nivå. De trivs med stort eget ansvar, 
flexi bili tet och möjligheter till utveckling.
Jag är stolt över att vi har lyckats genom
föra det. Riksbanken ger sina medarbe
tare ett stort förtroende och får lojalitet 
och mycket goda prestationer tillbaka.

Vi får höga värden på engagemang
och stolthet i våra medarbetarunder
sökningar. En utmaning är att få 
potentiella med arbetare att förstå 
hur bra det är här. Det arbetet har 
resulterat i flera utnämningar och 

bland annat priset för bästa Employer 
Brandingföretag 2011. 

Det är en utmaning att jobba med HR 
på en arbetsplats med en så komplex 
verksamhet som Riksbanken. Gott 
omdöme och timing, att veta när
det är dags att göra vad, är viktigt.
Vi jobbar för att personer med rätt 
kompetens ska söka sig hit, trivas,
utvecklas och bli ambassadörer för 
banken. Det arbetet tar aldrig slut.
Mitt mål är att alla, precis som jag,  
ska gå till jobbet varje dag med  
glädje och engagemang.

Vill du jobba som HR-chef i en organi
sation som ständigt är i fokus? Hitta 
talanger på arbetsmarknaden, och 
fortsätta att förbättra Riksbanken som 
arbetsplats? Sök min tjänst! Här får du 
de bästa medarbetarna och en utmärkt 
plattform att jobba från. Själv går jag 
vidare som HRchef till Alecta.”

Maria Wahl Burvall, HRchef

RikSBAnkEn SökER ny HRcHEf

S V E R i G E S  R i k S B A n k

På riksbank.se/karriar kan du läsa mer
om tjänsten. Sista ansöknings
dag är den 10 januari 2014. 
Välkommen med din ansökan!


