RISIKOANSVARLIG SØGES TIL
DANSKE ANDELSKASSERS BANK
Brænder du for risikostyring?
Har du god forretningsforståelse og gode analytiske evner?
Vores nuværende risikoansvarlige har fået et andet spændende job i banken, så
nu søger vi en kvaliﬁceret aﬂøser til jobbet.
Bliv en vigtig spiller på et stærkt hold
Du kommer til at arbejde i en bank, hvor sammenhold og
samarbejde er vigtige værdier, og hvor vi har fokus på at
spille hinanden gode. Som risikoansvarlig refererer du direkte
til direktionen og får et særdeles spændende job centralt
placeret i organisationen. Du vil være med i mange tiltag og
projekter, og din stemme vil blive hørt, inden den afgørende
beslutning tages. Det er dit ansvar, at risikostyringen i banken
sker på betryggede vis.
Din hverdag som risikoansvarlig
• Du har et samlet overblik over banken og bankens risikoeksponeringer
• Du tager stilling til, om direktionens og bestyrelsens beslutningsgrundlag er tilstrækkeligt
• Du sørger for, at alle væsentlige risici på tværs af organisationen identiﬁceres, måles, håndteres og rapporteres
korrekt
• Du sikrer, at risikoeksponeringer i outsourcede processer,
tjenesteydelser eller aktiviteter indgår i vurderingen af bankens samlede risikoeksponeringer
• Du vurderer, om der er indført tilstrækkelige foranstaltninger
til sikring af kvaliteten af data, der anvendes i styring af risici, samt fornødne foranstaltninger til styring af modelrisiko
• Du deltager i udvikling af bankens politikker og strategiske
mål
• Du overvåger, at der sker en forsvarlig styring af kredit-, it-,
markeds- og likviditetsrisici
• Du deltager eller som minimum høres i forbindelse med
udvikling og godkendelse af nye produkter
• Du står for bankens håndtering af operationelle risici
• Du vedligeholder bestyrelsens retningslinjer til direktionen
• Du udarbejder kapitalplan, genopretningsplan og ILAAP
• Du står for månedlig rapportering til bestyrelsen på likviditets- og markedsrisikoområderne
• Du administrerer whistleblowerordningen
Dine personlige og faglige kompetencer
• Uddannet revisor, cand.merc.aud. eller lignende
• Erfaring fra lignende arbejdsområde

• Kendskab til ﬁnansiel lovgivning og til den ﬁnansielle verden
og gerne risikostyring
• Gode analytiske evner
• Har overblik og evner at arbejde struktureret og selvstændigt.
Du vil få kontakt til mange afdelinger i banken, og det er
vigtigt, at du har gode samarbejdsevner. Du skal evne at lave
egne undersøgelser, der munder ud i en rapport, samtidig
med du bidrager med dine kommentarer til planer og ideer i
banken. Alt sammen skal ske inden for lovgivningen, og i en
form der medfører et godt klima og samarbejde.
Andelskassen som arbejdsplads
Du bliver ansat på bankens hovedkontor i Hammershøj
mellem Randers og Viborg med fri parkering lige ved døren.
I huset arbejder der ca. 120 kolleger, der på hver deres
område er specialister, dog med et fælles mål – at have en
spændende hverdag med gode kolleger. Som alle andre
steder er der nok at lave – til tider travlt, men der er altid tid til
at nyde maden fra morgenmads- og frokostordningen, som
du bliver en del af.
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
får en arbejdsplads med en ﬂad struktur, hvor vi lytter til vores
medarbejdere og har korte beslutningsveje. Stilen og tonen
er uformel, og vi prioriterer kollegernes trivsel og videreuddannelse højt. Høj kvalitet, stærke værdier og ikke mindst
lokalt engagement kendetegner vores medarbejdere og det
arbejde, de udfører.
Ansøgningsfrist
Snarest muligt, da samtaler vil blive holdt løbende.
Vil du vide mere om banken eller stillingen, er du velkommen
til at kontakte bankdirektør Alma Lund Høj på 6161 4567 eller
HR-chef Jørn V. Pedersen på 8799 3110 / 5131 3110.

Danske Andelskassers Bank, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
På hovedkontoret er ansat 120 medarbejdere
Andelskassen har 19 ﬁlialer og et landbrugscenter
Vi er i alt 310 medarbejdere
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk
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