Compliance- og risikoansvarlig
Coop Bank søger en selvstændig, struktureret og analytisk stærk kollega, som kan bidrage til,
at banken via compliance- og risikostyringsfunktionen er drevet professionelt og inden for de
lovgivningsmæssige rammer, men som også kan udfordre og se muligheder fremfor
begrænsninger.
Da vores nuværende compliance- og risikoansvarlige har fået andre udfordringer internt i Coop
Bank, søger vi nu en erstatning.
Om jobbet
Stillingen som compliance og risikoansvarlig er forankret som en uafhængig selvstændig
funktion med reference til bankens adm. direktør.
I jobbet får du en bred berøringsflade med hele organisationen.
Du skal identificere, analysere og vurdere compliancerisici, og på baggrund heraf rapportere
complianceanbefalinger til ledelsen og forretningsenhederne.
Du skal overvåge ny regulering mv. og være med til at sikre at banken lever op til gældende
lovgivning og du skal i denne forbindelse fungere som sparringspartner for forretningen, så
mulighederne udnyttes bedst muligt til gavn for banken og kunderne inden for de givne
rammer.
Som risikoansvarlig skal du overvåge og tilsikre risikostyringen af bankens væsentligste
aktivitets- og risikoområde, herunder vurdere, om processer, kontroller mv. er tilstrækkelige til
at måle og opgøre risici korrekt og inden for de besluttede rammer. Du har det samlede
overblik over, hvilke risici banken har, og du skal årligt rapportere til bestyrelsen om bankens
samlede risikostyring og risikobillede.
Du vil herudover blive involveret i risikodelen i forbindelse med produktudvikling, da vi er en
bank i vækst og udvikling.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse som cand.jur. eller anden erhvervsjuridisk
uddannelse. Du har et par års erfaring fra en compliance funktion i en finansiel virksomhed,
eller på anden måde opnået tilsvarende indsigt og erfaring.
Du har en naturlig interesse og flair for analyser og rapporteringer. Du trives med at sætte dig
ind i kompleks lovgivning, som du formår at omsætte og tænke sammen med en praktisk og
operationel hverdag.
Som person arbejder du selvstændigt, struktureret og omhyggeligt med opgaven. Du tilbydes
et job i et dynamisk og til tider travlt arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved fleksibilitet og
forandring. Du har, som os, et godt humør og er hjælpsom.
Sidste ansøgningsfrist
Send venligst ansøgning og CV til job@coopbank.dk hurtigst muligt dog senest den 4. januar
2022, og skriv ”Compliance og risikoansvarlig” i emnefeltet. Hvis du har yderligere spørgsmål
til stillingen, kan du kontakte HR chef Majbrit Elisa Hansen på 52214355.

Alle ansøgninger og henvendelser behandles løbende og fortroligt. Vi forventer at invitere til
indledende samtale i januar 2022.

I mere end 100 år har vi i Coop arbejdet for at gøre danskernes hverdag lettere, billigere og bedre. Ikke
kun ved at sælge ærlige varer til ærlige priser, men også ved at hjælpe danskerne til selv at træffe de
bedste valg. Derfor har vi lavet en bank ud fra samme logik. Coop er en af Danmarks førende udbyder af
dagligvarer. Vi driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, fakta. Coop365 og Irma samt
coop.dk Shopping og Coop.dk MAD. Vi er omkring 40.000 medarbejdere i vores ca. 1000 butikker i
Danmark. Derfor er der mange muligheder for både nye opgaver og uddannelse og ikke mindst jobskifte
internt i Coop. Vi er ejet af vores ca. 1,8 million medlemmer.

