Erfaren kreditanalytiker
Er du en skarp analytiker, og kan du lide at tage ansvar? Som kreditanalytiker i
Handelsbanken bliver du del af en bank med høj kundetilfredshed og en stærk kultur.
Her får du mulighed for at udvikle dig sammen med jobbet og samtidig samarbejde
med et kompetent team, hvor ambitioner og et godt fællesskab går hånd i hånd.
Til Handelsbankens kreditafdeling søger vi en
kreditanalytiker med solid erfaring i kreditvurdering
af virksomheder. I samarbejde med primært filial
direktører og bankens ledelse skal du sikre et kor
rekt og professionelt beslutningsgrundlag.

Om dig
Du har flere års bankerfaring med analyse og vur
dering inden for kreditgivning til virksomheder. Du
er en skarp analytiker, en stærk kommunikator og
har gode samarbejdsevner.

Om jobbet
Som kreditanalytiker er du ansvarlig blandt andet
for vurdering af store og komplekse sager. Du bli
ver en del af et engageret team med et højt fagligt
niveau og en god teamånd. Teamets overordnede
ansvar er at bidrage til, at koncernens kreditpolitik
overholdes, efterlevelse af myndighedskrav samt
sikre, at kreditkvaliteten i filialerne er tilfredsstil
lende. Du kommer til at tage dine egne beslutnin
ger og samtidig servicere vores beslutningstagere
inden for den mere komplekse del af erhvervsen
gagementer. Herudover får du særdeles gode fag
lige og personlige udviklingsmuligheder.

Du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for
bank suppleret med en relevant videregående te
oretisk uddannelse, fx HD eller cand.merc. Derud
over er du:
• fleksibel
• struktureret
• vant til at arbejde med mange og til tider
stramme deadlines
• god til at arbejde selvstændigt såvel som i teams
• god til at tilegne dig ny viden

En del af dit ansvarsområde kommer til at omfatte
dialog og sparring med rådgivere og filialdirektører
samt at præsentere analysearbejde overfor ban
kens ledelse. Vores kultur er præget af en profes
sionel tilgang til kunder og opgaver samt en stor
grad af frihed og ansvar til den enkelte medarbej
der. Du får din daglige gang i Kreditafdelingen, der
er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og præ
get af en professionel tilgang til opgaverne, en god
og uhøjtidelig omgangstone og en vilje til at yde en
ekstra indsats.

Om os
Handelsbankens decentrale forretningsmodel gør,
at vores kunder altid møder beslutningstagere –
ikke budbringere. Det giver kunden bedre og hur
tigere rådgivning og mere ansvar til den enkelte
medarbejder. Vores kunder har høje forventnin
ger til vores rådgivning – for 7. år i træk har vi Dan
marks mest tilfredse privatkunder ifølge EPSI.
Kontakt
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til
at kontakte stedfortrædende kreditchef Henrik
Toft Olsen på telefon: 4679 1212 eller e-mail:
heol12@handelsbanken.dk. Din ansøgning sen
der du til job@handelsbanken.dk. Vi ser frem til at
høre fra dig.

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 næsten 800 filialer i flere end 20 lande.
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