Kredit controller
Er du en dygtig controller og kan du lide at tage ansvar? Som controller 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.
Som controller bliver det dit ansvar at sikre en
ensartethed og høj kvalitet på tværs af alle bankens kreditansøgninger og medvirke til at sørge
for, at vores kreditpolitik overholdes. Desuden bliver det din opgave løbende at spotte, når der er
behov for at løfte vores samlede kreditkompeten-

Om dig
Du vil med udgangspunkt i spændende opgaver
blive udfordret og udviklet både fagligt og personligt:

cer i banken, så vi kan fastholde og udvikle bankens høje kompetencer inden for kreditgivning.
Det vil ofte være filialdirektøren, du skal samarbejde med, og gennem dialog og sparring styrke
vores samlede kompetencer i banken. Som controller får du en helt central rolle med hensyn til at
sikre udvikling i banken.

erfaring med kreditvurdering af erhvervs-og
privatkunder
Du er kommunikativ stærk både skriftligt og
mundtligt
Du har gode samarbejdsevner
Forhandlingsvant på alle niveauer
Du arbejder struktureret og trives med en til
tider hektisk hverdag

• Du er en skarp analytiker og har flere års bank

•
•
•
•

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Løbende kreditkvalitetsopfølgning på de kreditbeslutninger, der foretages af filialdirektører på
privat-og erhvervskunder
• Løbende overvågning som medvirker til at
sikre, at bankens kreditpolitik, forretningsgange
og risikoappetit overholdes
• Gennem dialog med den enkelte filial sikre en
korrekt fastansættelse af ratingen på den enkelte kunde
• Medvirke til at sikre, at kreditkvaliteten er tilfredsstillende, og at dokumentationskravet
overholdes
• Opsamling af tendenser med henblik på videregivelse af budskaber til såvel filialer som bankens ledelse
• Løbende dialog med filialdirektører og ad hoc
filialbesøg med henblik på kompetenceudvikling
• Afholde uddannelse

Om os
Handelsbankens decentrale forretningsmodel gør,
at vores kunder altid møder beslutningstagere –
ikke budbringere. Det giver kunden bedre og hurtigere rådgivning og mere ansvar til den enkelte
medarbejder. Vores kunder har høje forventninger
til vores rådgivning – for 7. år i træk har vi Danmarks mest tilfredse privatkunder ifølge EPSI.
Mere information
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte stedfortrædende kreditchef
Henrik Toft Olsen på telefon 4679 1212 eller email: heol12@handelsbanken.dk.
Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning og dit CV til job@handelsbanken.dk snarest muligt.
Vi glæder os 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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