INTERN REVISOR
SØGES TIL ANDELSKASSEN
Er du klar til at sætte dine stærke faglige kompetencer i spil? Vil du være en del af
en effektiv og resultatorienteret revisionsafdeling? Så er det måske dig, vi søger.
Bliv en vigtig spiller - på et stærkt hold
Andelskassens interne revision refererer til bankens bestyrelse og følger en revisionsplan, der årligt aftales med bankens
eksterne revision og bankens revisionsudvalg. Intern revision
i Andelskassen udfører såvel ﬁnansiel som operationel
revision og ønsker at være en væsentlig sparringspartner for
banken.
Du kommer til at spille bold med to andre dygtige holdkammerater på et team, hvor I trives med mangeartede og
afvekslende arbejdsopgaver. I intern revision lægger vi vægt
på løbende sparring blandt kollegerne og en god harmoni
mellem arbejdsliv og privatliv. Derudover lover vi masser af
god kaffe/vand og en opbyggelig – til tider sjov – humor hen
over skrivebordene.
Arbejdsopgaver som intern revisor i Andelskassen
• Revision af interne kontroller i Andelskassen – vurdering
af design samt kontroleffektivitet
• Udarbejdelse af revisionsrapporter
• Bidrage til applikationsrevision hos BEC – Andelskassens
datacentral
• Vurdering af bankens risikostyringsfunktion og
compliancefunktion
• Erklæringsopgaver overfor offentlige myndigheder
• Substansrevision af bankens væsentligste risici
• Løbende sparring med organisationen
• Deltage i revisionen af årsrapporten
• Intern revision i Andelskassen udfører ovennævnte
opgaver for både Andelskassen og for Grønlandsbanken,
hvorfor du må forvente ca. 10 rejsedage hvert år

Dine personlige egenskaber og faglige kompetencer
Som type har du stærke kommunikationsevner og gode
samarbejdsegenskaber, og vi forventer, at du har en analytisk og løsningsorienteret indstilling til opgaverne. Derudover
forestiller vi os, at du er en person, som:
• Kan arbejde selvstændigt og har lyst til at lære nyt
• Evner og har lyst til at arbejde på tværs af organisationen
• Er ﬂeksibel i forbindelse med spidsbelastningsperioder
• Har gode IT-kompetencer og kan bl.a. bidrage til vores
dataanalyser, som pt. foregår via Excel
• Har en uddannelse som HD (R) eller Cand. Merc. Aud.
• Har erfaring med revision af interne kontroller. Gerne fra
ﬁnansiel virksomhed – men det er ikke et krav.
Andelskassen som arbejdsplads
Med godt 310 medarbejdere og en balance på 13 mia. kr.
har Danske Andelskassers Bank A/S - i daglig tale Andelskassen - en vision om at være ”det rigtige valg – gennem hele
livet”. Det gælder både for kunder og medarbejdere.
Du bliver ansat i en bank med en ﬂad struktur og en nærværende ledelsesstil, hvor stilen og tonen er uformel. Der er bred
involvering, delagtiggørelse og gode muligheder for at få stor
indﬂydelse på bankens fortsatte vækstrejse
Ansøgningsfrist
Snarest muligt. Samtaler vil blive holdt løbende.
Vil du vide mere om banken eller stillingen, er du velkommen
til at kontakte revisionschef Kristian Thorgaard Sørensen på
T: 30 58 53 05 (også efter kl. 16) og/eller HR-chef Jørn V.
Pedersen på T: 87 99 31 10
Send din ansøgning via andelskassen.dk.

Danske Andelskassers Bank, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
På hovedkontoret er ansat 110 medarbejdere
Andelskassen har 18 ﬁlialer og et landbrugscenter
Vi er i alt 310 medarbejdere.
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
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