SOUSCHEF TIL KREDITAFDELINGEN
I DANSKE ANDELSKASSERS BANK
Er dine kreditkompetencer på et højt niveau? Kan du motivere
og udvikle dine medarbejdere? Så er det måske dig, vi søger som souschef.
Bliv en vigtig spiller - på et stærkt hold
Andelskassens kreditafdeling er det centrale videncenter,
hvor stort set alle bankens kunder kommer forbi på et tidspunkt i løbet af livet. Medarbejderne støtter i det daglige op
om kreditboniteten i Andelskassens 19 ﬁlialer og rådgivningscentre – fra Koldby i nord til Svendborg i syd, fra Esbjerg i
vest til København i øst.
I afdelingen sidder et team af dygtige bevilgere, som håndterer de større udlånssager, der kræver accept på et højere
niveau end ﬁlialerne og rådgivningscentrene.
Som souschef kommer du til at bistå kreditdirektøren på de
administrative områder - kort sagt, du skal være kreditdirektørens højre hånd. Dine gode kreditkompetencer er en
forudsætning, da de sættes i spil i forbindelse med styring og
deltagelse i de forskellige projekter og processer.
Dine ansvarsområder bliver:
• Kreditstyring
• At være bindeled mellem kreditdirektøren og den øvrige
organisation samt lovpligtige myndigheder
• Udvikling af kreditkonsulenterne, der sikrer en korrekt
kreditbehandling af bankens nye og eksisterende kunder.
• Medvirke i og drive projekter, hvor vi er projektejere.
• Give ”Push-back” fra kreditområdet til forretningsområderne på nye tiltag
• Administration af bevillingsretter
• Medvirken til en øget digitalisering og effektivisering på
kreditområdet
• Handlingsplaner og opfølgning herpå ved ikke acceptable
kreditrapporter
• Styrende rolle i forbindelse med forberedelse op mod og
deltagelse i tilsynsbesøg
• Efterbehandling efter tilsynsbesøg.

Dine personlige og faglige kompetencer
• Du er initiativrig og ansvarsbevidst
• Du er struktureret og detaljeorientret
• Administrativ velfunderet og interesseret i at udvikle dig i
lederrollen
• Du er skarp på dit felt og lidt af en ”kreditnørd”
• Du har gode IT-færdigheder
• Du er ﬂeksibel i forhold til arbejdstider
• Du er vant til selv at planlægge din arbejdsdag, hvilket
giver ﬂeksibilitet i din dagligdag
• Du har erfaring fra den ﬁnansielle sektor og gerne fra et
lignende job.
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. Du kan
se frem til et tæt samspil med dine nye kolleger i kredit samt
vores ﬁlialnet og hovedkontor, og der venter dig en spændende arbejdsdag, som du selv har stor indﬂydelse på.
Ansøgningsfrist
Snarest muligt. Samtaler vil blive holdt løbende.
Vil du vide mere om banken eller stillingen, er du velkommen
til at kontakte kreditdirektør Morten Gylling på 8799 3137 /
2814 2594 og/eller HR-chef Jørn V. Pedersen på 8799 3110.
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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