EKF Danmarks Eksportkredit søger ny CEO
EKF Danmarks Eksportkredit søger en ny CEO, da den nuværende CEO, Anette Eberhard, har valgt at søge
nye udfordringer.
EKF
EKF Danmarks Eksportkredit er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervsministeriet. EKF udsteder lån, kautioner og garantier, der gør det attraktivt for kunder i udlandet at købe danske varer og gør det
muligt for danske eksportvirksomheder at få finansieret deres vækstplaner. Alene i 2017 bidrog EKF til at
skabe og fastholde ca. 8.000 arbejdspladser og øge Danmarks BNP med 6 mia. kr.
EKF har netop afleveret det bedste regnskabsresultat nogensinde med et rekordoverskud på 598 millioner
kroner og en portefølje på mere end 70 milliarder kroner.
EKF ledes af en bestyrelse udpeget af erhvervsministeren. Med reference til bestyrelsen varetages den daglige ledelse af EKF’s CEO samt tre vicedirektører.
Ny strategi
EKFs bestyrelse har i december 2017 besluttet en ny, ambitiøs strategi for perioden frem til 2022. Den nye
CEO får ansvaret for at eksekvere denne og dermed for, at EKF i de kommende år fortsætter de senere års
markante fremgang i både antal kunder, forretningsomfang og resultater; at EKF når ud til flere eksportvirksomheder og finansierer endnu mere dansk eksport. Den nye ambitiøse vækststrategi rummer et mål om, at
endnu flere skal kende og bruge EKF frem mod 2022. Det skal den nye CEO drive.
Kandidaten
EKF søger en kommercielt tænkende CEO, der mestrer relationer og relationspleje samt værdikæden omkring EKF. Den nye CEO er en erfaren og robust leder med en solid baggrund fra den finansielle sektor, som
med strategisk vision kan videreudvikle EKF og dermed fremme danske virksomheders muligheder for eksport og internationalisering gennem konkurrencedygtig finansiering og risikoafdækning. Den ideelle kandidat har demonstreret P&L-ansvar fra den finansielle sektor i bredeste forstand, har beskæftiget sig med international struktureret finansiering og har god indsigt i kredit- og risikostyringshåndværket.
Den nye CEO har evnen til at repræsentere EKF politisk og kommercielt på en overbevisende måde, herunder kapacitet til at profilere EKF i forhold til kunder, samarbejdspartnere, erhvervsorganisationer og ejer.
Den nye CEO skal endvidere besidde en høj grad af politisk tæft. Den nye CEO forventes at have et bredt
netværk i dansk erhvervsliv såvel som blandt de vigtigste danske og internationale spillere på det finansielle
marked.
Med et stærkt etos og etik skal EKFs kommende CEO opretholde en kultur, der bygger på engagement, faglighed, troværdighed og samarbejde balanceret med et stærkt kommercielt fokus. Evnen til at sikre et ansvarligt og tillidsfuldt samarbejde med EKFs bestyrelse er et afgørende krav til den nye CEO.
En relevant akademisk uddannelse, solide engelskkundskaber og særdeles gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner er vigtige forudsætninger for succes i rollen.
Jobbet
EKF tilbyder et udfordrende job med fagligt komplekst indhold på makroøkonomisk og geopolitisk plan. Der
er tale om attraktive vilkår samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Christian Frigast på telefon 26 32 64 00.
Ansøgning
Russell Reynolds Associates bistår ved rekrutteringsprocessen. Ansøgning sendes senest den 8. maj 2018 til
louise.vottrup@russellreynolds.com

