ØKONOMISK MEDARBEJDER SØGES
TIL BØRSSEKRETARIAT
HOVEDKONTORET I GRINDSTED

I forbindelse med Den Jyske Sparekasses planlagte børsnotering søger vi en kompetent økonomisk medarbejder, der kan
styrke Den Jyske Sparekasse i forbindelse med en kommende
børsmodning og børsnotering. Den økonomiske medarbejder
ansættes i en nyoprettet projektansættelse, der vil referere til
sparekassens direktion og vil blive tilknyttet et organisatorisk
set-up, der samler sparekassens fokus på børsnoteringen.

Jobbet:

Jobbet vil indeholde en bred vifte af økonomiske opgaver relateret til den forestående børsnotering. Du vil bl.a. skulle understøtte forretningen med analyser og data, så fremtidige beslutninger træffes på et retvisende og veldokumenteret grundlag.
Du vil skulle udfordre eksisterende processer for at fremtidssikre risiko- og økonomistyring samt rapportering i relation til
den kommende børsnotering.
I forbindelse med børsmodningsprojekter vil du skulle indgå i
dialog med projektledere, finansafdeling samt øvrige interne
interessenter for at sikre, at Den Jyske Sparekasse lever op til
fremtidige lovgivningskrav. Du vil skulle samarbejde med eksterne interessenter; herunder revisorer og myndigheder. Jobindholdet vil være mangeartet; alt sammen i samarbejde med
sparekassens øvrige kompetente medarbejdere.

Vi forventer:

• At du har en cand. merc. aud. eller anden relevant økonomisk
uddannelse
• At du har en praktisk og løsningsorienteret tilgang til økonomi
• At du har kendskab til pengeinstitutsektoren samt de vilkår og
regelsæt, som er gældende for børsnoterede pengeinstitutter
• At du evner at tilegne dig kompleks ny viden på egen hånd
• At du er ambitiøs og har mod på at prøve kræfter med et
alsidigt og lærerigt job

• At du kan arbejde struktureret, proaktivt og har et godt overblik, selvom om du har mange bolde i luften
• At du arbejder på et højt kvalitativt niveau med sans for detaljen

Vi tilbyder:

En spændende og ansvarsfuld projektansættelse i en afvekslende hverdag, hvor samarbejde og godt kollegialt sammenhold er
nøgleord. Du vil selvstændigt kunne planlægge dit arbejde, men
samtidig også have tæt adgang til sparring med de øvrige kompetente kolleger, primært på hovedkontoret samt eksterne rådgivningskonsulenter. Du vil komme til at arbejde i en virksomhed, hvor fagligheden er høj, og indflydelsen på eget job er stor.
I Den Jyske Sparekasse sættes nærvær i højsædet – nærvær
til både kunder, kolleger og øvrige interessenter. Vi tilbyder en
travl hverdag på en arbejdsplads, der ønsker at sikre optimale
rammer for trivsel og udvikling, og som altid tager udgangspunkt
i den enkelte.
I Den Jyske Sparekasse skaber vi overblik, så kunderne oplever
overskud – personligt og økonomisk – og har du lyst til at medvirke til at leve efter ovenstående idégrundlag, så er Den Jyske
Sparekasse et godt arbejdssted for dig.

Har du spørgsmål?

Så kontakt direktør Torben Sørensen på tlf. 76 72 13 55.

Er du frisk på udfordringen?

Så send en ansøgning hurtigst muligt pr. e-mail til HR koordinator Helle Skjøt Pedersen (hsp@djs.dk). Mrk. ansøgningen
”Økonomisk medarbejder”. Vi holder samtaler løbende.

djs.dk

