FORRETNINGSORIENTERET KREDITCHEF
Vi søger en erfaren og forretningsorienteret kreditchef, som vil være med til at sikre og videreudvikle
Flex Fundings aktiviteter inden for långivning til mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og i
udlandet.

Om Flex Funding
Enkle, fair og forståelige lån til sunde, danske virksomheder.
Flex Funding er et moderne alternativ til bankernes klassiske erhvervslån. Vi bringer veldrevne mindre
virksomheder med lånebehov sammen med private långivere gennem en unik udlånsplatform, hvor
mindre udlån tilsammen finansierer større lån, såkaldt ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en
præcis og individuel kreditvurdering, som sikrer gennemsigtighed for långivere samt effektiv og logisk
lånebevilling med forståelige vilkår for virksomhederne.
Flex Funding er Danmarks og Nordens førende crowdlending virksomhed i hastig udvikling og vækst med
en samlet låneformidling på mere end 100 mio. Vi har ambitioner om at sætte ekstra fart på væksten i
både Danmark og udlandet gennem markedsføring og en konstant innovativ udvikling af produkter og
serviceydelser. Vi er danskejet med hovedsæde i Hellerup nord for København og teams i Storbritannien
og Polen.
Flex Funding, der er stiftet i 2013, har Finanstilsynets godkendelse som betalingsinstitut, og ledelsen
trækker på årtiers erfaring fra førende europæiske banker og IT-virksomheder.

Arbejdsopgaverne
Som leder af kreditområdet i Flex Funding får du det samlede ansvar for hele låneprocessen – fra
modtagelse af en låneansøgning til udbetaling og effektuering af lånet, samt den efterfølgende
opfølgning på låneporteføljen. Kreditområdet inkluderer såvel et frontoffice (kundebetjening, og
kunderådgivning) og et backoffice (administration, håndtering af dokumenter, sikkerheder m.v.). Du får
det daglige ansvar, herunder ledelse af disse funktioner. Kernen af dit ansvarsområde er
kreditbehandlingen og at kreditgivningen er i overensstemmelse med vores mål og politikker. Heri
indgår også ansvaret for at identificere og gennemføre behov for justering af kreditpolitikken,
betingelser m.v. Du får ansvaret for forslag til yderligere automatisering og effektivisering af
arbejdsprocesser, optimere strukturer og forretningsgange inden for kreditområdet og samt medvirke til
videreudviklingen og optimeringen af vores avancerede online kreditvurderingssystem. Vores
elektroniske låneansøgninger kreditbehandles i størst mulig grad automatisk med en kombination af
algoritmer, eksterne ratings, egen rating og traditionel kreditvurdering. Du planlægger og gennemfører
sammen med kreditspecialister, og medarbejdere i backoffice kreditvurderinger og bevillinger samt
kontrollerer dokumenthåndtering, sikringsakter m.v. Du har ansvaret for rapportering til direktion og
bestyrelse. Du vil også deltage i bestyrelse-, kunde- og partnermøder.

Som person
er du myndig, serviceminded og forretningsorienteret. Du afsøger muligheder og er løsningsorienteret.
Du evner at arbejde selvstændigt, tage ansvar og træffe beslutninger. Du har en analytisk tilgang til
arbejdet, kan lide at arbejde med tal og er samtidig god til at vurdere information fra flere synsvinkler.
Du er struktureret og lægger vægt på høj kvalitet og deadlines. Du trives i et arbejdsmiljø der er præget
af høje kommercielle målsætninger, og går forrest når situationen kræver det. Du trives i en hverdag der
til tider kan være hektisk og præget af, at der skal foretages ændringer i rækkefølgen opgaver løses i. Du
giver et kvalificeret modspil til ledere, medarbejdere og kolleger, hvor du ser dialog som en vej til at
opnå gode og vedholdende resultater. Endvidere ser du det som en positiv udfordring at skulle sætte dig
ind i et nyt forretningsområde.

Dine faglige kvalifikationer
Stillingen kræver en højere uddannelse. Du er formentlig HD, Cand. Merc., eller tilsvarende. Vi forventer
at du har minimum 5 års relevant erfaring fra lignende stilling i finanssektoren, hvor du er vant til at
arbejde med kunderådgivning og kreditgivning til erhvervsengagementer op til 15 mio. kr. Da vi har
ambitioner om at udbyde crowdlending i flere lande er det nødvendigt, at du behersker engelsk og
dansk i skrift og tale.

Vi tilbyder
dig ansættelse i fremtidens finansielle virksomhed. Din stilling er spændende og udfordrende i en lille
organisation i hastig vækst og stort entreprenørskab, hvor virksomhedskulturen er præget af
kompetence, engagement og proaktivitet. Vi forventer, at du præger din hverdag. Stillingen giver
mulighed for faglig og personlig udvikling, hvor din indsats har stor betydning for virksomhedens
vækstmål og resultater. Løn og ansættelsesbetingelser aftales nærmere, i henhold til kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat snarest, men vi venter gerne på den rette kandidat. Har du den rette profil, vilje
og entusiasme, så send din ansøgning og dit C.V. med relevant dokumentation hurtigst muligt, dog
senest den 1. juni 2018 til torben.bruun@flexfunding.com

