Analytiker til modelmonitorering og -governance i Basisbank
Vi skal udvide med en kollega og Basisbank søger derfor en skarp analytiker til afdelingen for Kredit, Data &
Interne modeller.
Vi tilbyder
Har du lyst til at blive en del af et team af dygtige og meget engagerede medarbejdere i Basisbank? Et team
som er præget af god energi, spændende idéer og godt humør, hvor vi mangler dig til at løfte teamet
endnu højere. Brænder du for at modeludvikling, -monitorering og -governance (f.eks. LGD, PD, Default og
IFRS9 modeller). Har du interesse for at analysere og facilitere anvendelsen af interne modeller til
forretning og regnskab, samt et ønske om at videreudvikle dine kompetencer inden for governance af
modeller, og deres regulatoriske rammeværk - så send os din ansøgning.
Om Jobbet
Dine arbejdsopgaver vil tage udgangspunkt i teamets udarbejdelse og monitorering, samt validering af
statistiske modeller – primært til estimering af kreditrisiko, hvor din rolle vil være som den drivende part i
den løbende udvikling og ajourføring af vores governance, forretnings- og arbejdsgange, såvel som metoder
på kreditområdet.
Du vil i rollen have et særligt fokus på anvendelse af modeller indenfor regnskab (f.eks. IFRS9), samt
udvikling og vedligehold af de regulatoriske rammer og governance for modeludvikling generelt.
Du vil tillige supplere dine kollegaer i afdelingen med udvikling og implementering af modeller,
produktionsætning og videreudvikling af ledelses- og bestyrelsesrapporter, samt andre løbende ad hocopgaver i tæt samarbejde med dine øvrige 6 kolleger i afdelingen. Du vil have muligheden for at arbejde
selvstændigt og vil i høj grad kunne være med til at udforme håndteringen af afdelingens opgaver.
Din profil
Du har en relevant kandidatgrad og har arbejdet med statistiske modeller og gerne erhvervserfaring fra
arbejdet med regulatoriske rammer, såvel som governence indenfor modeludvikling.

Vi forventer også, at du:








Har erfaring med udlæggelse af tilsyn-og markeds best practise, samt erfaring med at opbygge og
vedligeholde en governancestruktur omkring modeludvikling.
Forstår at sikre monitorering og drift af udviklede modeller, samt efterfølgende afstemning mod
økonomifunktionen.
Kan foretage tilretning eller nyudvikling af dataudtræk vha. SQL
Er fagligt nysgerrig med lyst til at gribe nye udfordringer og finde effektive og tværfaglige løsninger.
Evner selvstændigt at kunne tilegne dig ny teknisk viden og færdigheder.
Er samarbejdsorienteret og kan lide at sparre med kompetente kolleger på tværs af faggrænser.
Du mestrer tillige engelsk i både skrift og tale.

Hvem er vi?
Basisbank har pr. 16 november 2020 til huse i Brøndby i nyrestaurerede og lyse lokaler. Vi er en lille bank
med omkring 100 dygtige medarbejdere, der lægger vægt på godt samarbejde og effektiv vidensdeling på
tværs af afdelinger og ledelsesniveauer. Hverdagen er kendetegnet af et inspirerende arbejdsmiljø, hvor
professionalisme og høje ambitioner går hånd i hånd med godt kollegialt samvær og en uformel
omgangstone.
Vi tilbyder attraktive ansættelsesvilkår og en lønpakke efter kvalifikationer.
Bankens fire kerneværdier
I Basisbank har vi fire kerneværdier. Vores værdier definerer spillebanen, optræden og spillereglerne for
fællesskabet – vores kultur. Værdierne er skabt af bidrag fra både medarbejdere og ledere i banken. De er
en god blanding af, hvad vi allerede er, hvad vi skal gøre noget for at bevare, og hvad vi aktivt skal gøre
noget for at udvikle:

Tænk købmandsskab
Vær pragmatisk
Tænk innovativt

Vær holdspiller
Interesseret?
Send os en motiveret ansøgning og dit CV hurtigst muligt.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kreditdirektør Lars
Bårris Petersen på 20 37 29 05.
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag. Så snart vi har fundet den
rette kandidat, vil stillingsopslaget blive taget ned.
Ansøgningsfristen er mandag den 30. november. Ansøgningen skal fremsendes til job@basisbank.dk

