2 underwritere til finansiering af vindprojekter
EKF søger to engagerede underwritere til hhv. vores Onshore og Offshore-vindteams i Store Virksomheder (STV).
Du bliver en del af en kundeafdeling på 20 kollegaer, der medvirker til finansieringsløsninger til store danske virksomheders internationale aktiviteter. Du kommer til at arbejde med kunder og strukturering af vindtransaktioner
herunder risikovurdering af projekter og forhandlinger med banker og udenlandske modparter. Du skal arbejde med
transaktionerne gennem hele fasen fra tidligt term sheet og analyse af finansielle modeller til closing og færdiggørelse
af dokumentation.
Hvert team består af 5 medarbejdere og en teamleder.
Vi forestiller os, at du
> har en relevant videregående uddannelse som cand.merc., cand.polit., cand.oecon., HD (F) eller lignende
> har erfaring fra bank eller anden relevant virksomhed
> har indsigt i international projektfinansiering
> har erfaring med risikovurdering og strukturering
> kommunikerer klart både skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
> qua dine faglige kompetencer og din personlighed fremstår som en respekteret og troværdig sparringspartner
> er holdspiller, god til at arbejde i teams og har en positiv og konstruktiv tilgang til udfordringer
> er udadvendt og i besiddelse af en god gennemslagskraft

Vi tilbyder
En udfordrende stilling i en spændende virksomhed. Attraktive løn- og ansættelsesvilkår samt gode muligheder for
faglig og personlig udvikling. Et godt socialt miljø med mere end 130 engagerede og dedikerede kolleger, der holder til i dejlige lokaler ved Kalkbrænderihavnen ved Nordhavn station.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte head of Team Offshore & Project Finance Jørgen Kragh, tlf.
20 19 45 14, jkr@ekf.dk, head of Team Onshore Kurt Martin Larsen, tlf. 20 18 39 68, kml@ekf.dk eller
HR-seniorkonsulent Charlotte Palm Knudsen, tlf. 42 42 04 92, cpk@ekf.dk
Ansøgning
Vi skal have modtaget din ansøgning med cv og relevante bilag senest den 7. januar 2018. Der vil blive anvendt test i forløbet og tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.
Søg stillingen via dette link: https://portal.lessor.dk/ats/ats.html#/ekfjob/postings
EKF er Danmarks Eksportkredit. Vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at finansiere deres eksport og
dække de risici, der er ved at handle med andre lande. Alene sidste år sagde vi ja til garantier og kautioner, der
var med til at skaffe ordrer til danske virksomheder for 29 milliarder kroner og fastholde eller skabe 13.000 danske
arbejdspladser. Vi betragter os selv som en moderne finansiel virksomhed, men vi er ejet af staten og hører under
Erhvervsministeriet.
Læs mere om EKF på www.ekf.dk
Følg EKF på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ekf-danmarks-eksportkredit

