Compliance Officer
Brænder du for at arbejde med compliance? Vil du være en del af et hold, hvor både det faglige og sociale vægter højt? Så er du måske vores nye Compliance Officer.
Som Compliance Officer i Handelsbanken bliver du an-

Dine personlige kompetencer

svarlig for complianceaktiviteter inden for konto- og be-

• Du er selvstændig og initiativrig

talingsområdet samt dele af governanceområdet.

• Du har en naturlig interesse for den finansielle sektor
• Du har et godt humør og gåpåmod – også hvis

Med rollen kommer et stort ansvar, og du skal derfor

tingene spidser til

være i stand til at arbejde selvstændigt med egne opgaver. Samtidig skal det falde dig naturligt at eksekvere

Dine faglige kompetencer

på den plan, som du har lagt inden for dit ansvarsom-

• Du har en videregående uddannelse fx cand.jur. eller

råde. På den måde giver rollen dig frihed til, at du i stor
udstrækning selv kan planlægge din arbejdsdag og
-gang.

cand.merc.jur.
• Du arbejder struktureret, analytisk og er grundig i dit
arbejde
• Du har erfaring med at arbejde med regulering og

Du vil som udgangspunkt skulle arbejde på Havneholmen i København, hvor du bliver en del af et team på

gerne på det finansielle område
• Du taler og skriver dansk og engelsk

fem personer. Vi er i forvejen et stærkt hold – og vi glæder os til at tage imod dig.

Yderligere information
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at

Udover at du bliver en del af vores complianceafdeling

kontakte chef for Compliance Jonas Kjær Leed på

i Danmark, så bliver du også en del af et internationalt

telefon 4679 1253 eller personalechef Ann-Mari Agerlin

complianceteam. Du vil på den måde få både kollegaer

på telefon 4679 1239.

og sparringspartnere i størstedelen af de lande, hvor
Handelsbanken er repræsenteret.

Send din ansøgning og dit cv til job@handelsbanken.dk.

Vi vil naturligvis klæde dig godt på til din kommende rolle

Vi glæder os til at høre fra dig.

som Compliance Officer, ligesom der altid vil være mulighed for god, relevant sparring om diverse forhold, problemstillinger osv., som du måtte støde ind i på din vej.

I Handelsbanken gør vi tingene på vores egen måde og har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Vores forretningsmodel
er decentral, og beslutningskompetencen ligger i vores filialer, der arbejder lokalt med både privat- og erhvervskunder.
Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger for kunden.
Vi har konstant fokus på at give kunderne en endnu bedre oplevelse end i går, og det kræver et godt og stærkt internt
samarbejde. Vi er en universal bank, blandt verdens stærkeste og nordens mest internationale. I Danmark har vi både
lokale specialister og Handelsbanken-koncernen i ryggen med mere end 800 filialer i flere end 20 lande.

handelsbanken.dk

