DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
SØGER COMPLIANCEANSVARLIG
Danske Andelskassers Bank A/S søger en kompetent og
fagligt stærk complianceansvarlig. Vores nuværende compliceansvarlig har valgt at søge nye udfordringer uden for
sektoren, og vi søger nu hans afløser.
Compliancefunktionen er en uafhængig enhed, der arbejder
forebyggende og har til formål at sikre, at banken overholder
gældende love.
Dine ansvarsområder bliver:
• At overvåge, vurdere og sikre at banken overholder
gældende lovgivning samt at træffe foranstaltninger
for at afhjælpe eventuelle mangler
• At udføre compliance samt yde rådgivning og bistand til
bankens afdelinger
• At kontrollere, at interne og eksterne regler og retningslinjer overholdes
• At udvikle og følge op på complianceprocesser
• At udbrede værdien af compliance i banken
• Udarbejdelse af compliancerapporter
• At deltage i complianceprojekter på tværs af organisationen
Vi forventer, at du:
• Er uddannet cand.jur, cand.merc.jur, cand.
merc.aud. eller anden relevant uddannelse

• Har erfaring fra lignende stilling eller tilsynserfaring
• Har kendskab til eller erfaring fra den finansielle sektor
og/eller compliance
• Har gode analytiske evner
• Har overblik og evner at arbejde struktureret og
selvstændigt
• Evner at tilegne dig kompleks ny viden på egen hånd
• Har en praktisk og løsningsorienteret tilgang til lovgivningen og implementeringen af den
• Evner at formidle jura enkelt og forståeligt - såvel skriftligt
som mundtligt
• Har gode samarbejdsevner
Vi tilbyder dig et spændende og ansvarsfuldt job på fuld tid
med mange varierende opgaver, der kan udfordre dine kompetencer.
Vi håber, disse ord har skabt interesse hos dig. Har du lyst til
at høre mere, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte direktør for direktionssekretariatet Alma
Lund Høj på telefon 87 99 31 53 eller HR-chef Jørn V. Pedersen på telefon 87 99 31 10.
Send din ansøgning hurtigst muligt via nedenstående link

Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, 8830 Tjele
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 100 medarbejdere
Andelskassen har 14 filialer og et landbrugscenter
fordelt i Jylland og på Fyn
Vi er i alt 331 medarbejdere
Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk
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