Finansiel Stabilitet søger jurist/advokat til det juridiske team
Har du et højt fagligt niveau, og interesserer du dig for forholdene i den finansielle sektor og
for persondataretlige problemstillinger, så har vi en spændende stilling til dig i Finansiel
Stabilitet.
Jobbet
Som vores nye kollega vil dine primære arbejdsområder være at yde juridisk rådgivning og
bistand inden for det persondataretlige område:
-

yde rådgivning og bistand i forbindelse med fortolkning af persondatareglerne
håndtere indsigtssager og andre henvendelser på det persondataretlige område
udarbejde interne forretningsgange m.v.
gennemgå databehandleraftaler

Den juridiske afdeling i Finansiel Stabilitet består af henholdsvis Juridisk sekretariat og
Interne advokater, hvor du vil være tilknyttet Juridisk sekretariat. I juridisk afdeling er vi pt.
11 jurister, som løser mange og forskelligartede opgaver ud over ovennævnte
arbejdsområder. De omfatter bl.a. udarbejdelse af afviklingsplaner i samarbejde med
Finanstilsynet samt diverse opgaver i forbindelse med overtagelse og afvikling af nødlidende
institutter. Der kan konkret også blive tale om deltagelse i Juridisk Sekretariats øvrige
opgaver.
Kvalifikationer
Ved besættelse af stillingen lægger vi blandt andet vægt på, at du har erfaring med
persondatareglerne fra ansættelse i en juridisk afdeling eller i et advokatfirma. Det vil
desuden være et plus, hvis du i øvrigt har arbejdet med finansiel regulering, hvidvask-regler
m.v.
Du skal endvidere have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner samt gode ITkundskaber.
Vi lægger også vægt på, at du kan bidrage til et fortsat højt fagligt niveau i teamet. Du skal
have interesse for den finansielle sektor og for den finansielle lovgivning. Du skal kunne trives
i en foranderlig hverdag med varierende opgaver og kunne agere i pressede situationer.
Vi tilbyder
Vi er en organisation i løbende forandring, og vi løser opgaver, som stiller krav til
omstillingsparathed og nytænkning. Vores hverdag er spændende og travl. Vi har en
ordentlig omgangstone og godt humør, og vi lægger vægt på, at det faglige niveau er højt,
og at alle bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø.
Løn og ansættelse sker 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 hos afdelingschef,
Troels Bay Simonsen tlf. 61 20 04 71. Du kan læse mere om Finansiel Stabilitet på vores
hjemmeside: www.finansielstabilitet.dk.
Ansøgning med cv sendes til hr@finansielstabilitet.dk mrk.: jurist/advokat senest d. 27.
november 2018. Vi indkalder løbende til samtaler.
Finansiel Stabilitet
Finansiel Stabilitet er 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.

