Finansiel Stabilitet søger kreditspecialist
Finansiel Stabilitet søger en kreditspecialist, som skal deltage i afvikling af overtagne aktiviteter fra
nødlidende pengeinstitutter.
Kan du lide at deltage aktivt og engageret i løsning af fagligt udfordrende problemstillinger, og er du vant
til at kunne omsætte viden til praktiske resultater, er du måske den kollega, vi søger.
Kreditspecialisten refererer til afdelingschefen for Kreditafdelingen, som pt. består af 10 kollegaer, som alle
er bankuddannede og har erfaring fra den finansielle sektor.
Jobbet
Vores nye kollega skal som sit primære ansvarsområde håndtere egen kundeportefølje af nødlidende
engagementer herunder:
•
•
•
•
•
•

Udføre daglig sagsbehandling og løbende opfølgning på kundeporteføljen, der primært består af
inkasso- og konkursengagementer.
Medvirke til rekonstruktion og/eller afvikling af nødlidende virksomheder.
Udarbejde kreditindstillinger herunder oplæg til videre håndtering af engagementet.
I bedst muligt omfang sikre en realisering af såvel pantsatte aktiver som ubehæftede aktiver, med
henblik på nedbringelse og afvikling af udlåns- og garantiporteføljen.
Sikre en konstruktiv og målrettet dialog med kunderne og samarbejdspartnerne.
Deltage i projekter på tværs af organisationen.

Kvalifikationer
Du har en bankuddannelse og erfaring med arbejdet omkring retsforfølgning herunder inkasso,
tvangsauktioner samt konkursbehandling.
Du arbejder systematisk, har et godt overblik og er forhandlingsvant.
Du har en god analytisk sans og besidderevnen til at stille skarpt i pressede situationer. Med en selvstændig
indgangsvinkel til opgaverne arbejder du resultatorienteret og målrettet, og du kan kommunikere såvel
skriftligt som mundtligt på både dansk og engelsk. Du har højt engagement, og du trives med direkte
indflydelse på dine arbejdsopgaver.
Erfaring med BEC-systemet er en fordel, men ikke et krav.
Vi tilbyder
Et fagligt udfordrende miljø, hvor der er god mulighed for at præge jobindholdet. Vi er en organisation i
løbende forandring, og vi løser opgaver, som stiller krav til kvalitet, omstillingsparathed og nytænkning. Vi
har en spændende og travl hverdag med en ordentlig omgangstone og godt humør. Vi lægger vægt på, at
alle bidrager aktivt til et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor kollegial sparring prioriteres højt.
Løn og ansættelse sker som kundechef med udgangspunkt i gældende overenskomst med Finansforbundet.
Finansiel Stabilitet er ikke lønførende, men kan tilbyde en konkurrencedygtig aflønning.
Yderligere oplysninger og ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen og om Finansiel Stabilitet kan fås ved henvendelse til vicedirektør
Marianne Simonsen tlf. 46 34 89 90 eller afdelingschef Claus Hansen tlf. 25 38 92 15.
Du kan læse mere om Finansiel Stabilitet på vores hjemmeside: www.finansielstabilitet.dk.

Ansøgning med cv og eksamensbevis sendes med mail til hr@finansielstabilitet.dk mrk.: Kreditspecialist
senest den 19. november 2018.
Vi forventer at kunne ansætte den rette kandidat senest pr. 1. januar 2019.
Finansiel Stabilitet
Finansiel Stabilitet blev stiftet i 2008 under den finansielle krise og er i dag en selvstændig offentlig
virksomhed med p.t. 45 ansatte. Vores formål er at medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark,
varetage opgaver og beføjelser i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle
virksomheder og lov om en indskyder- og investorgarantiordning samt varetage opgaver og beføjelser, der
i øvrigt er tillagt Finansiel Stabilitet ved lov eller af erhvervsministeren.

