
 

 

 

EKF søger økonom med interesse for investering 
 

Har du interesse for investering, finansiering og finansielle instrumenter? Har du lyst til at arbejde i en virksomhed, 

som spiller en vigtig rolle for dansk eksport? Så har EKF Danmarks Eksportkredit en stilling, der er noget for dig.  

 

I forbindelse med den nye Lov om EKF Danmarks Eksportkredit har vi fået en stor ny opgave i EKF’s Fundingteam. 

EKF skal fremover investere sin likviditet med henblik på at opnå et markedsmæssigt afkast indenfor rammerne af 

en konservativ investeringspolitik. Da EKF’s likviditet udgør et betydeligt milliardbeløb, er der tale om en stor ud-

fordring, som vil kræve robuste processer og en styrkelse af vores fundingteam. Derfor leder vi efter en ny kol-

lega, som vil være med til at skabe sikre og effektive rammer for at gå i markedet med vores likviditet. 

 

Herudover skal du være en aktiv del af vores fundingteam. I teamet arbejder vi med EKF’s udlånsprogram, funding 

via genudlånsordningen i Nationalbanken, afdækning af risici med finansielle instrumenter og administration af 

renteudligningsordningen CIRR. Hertil kommer bidrag til EKF’s regnskab og budget. I dagligdagen arbejder vi med 

risikostyringssystemet TWIN, både for så vidt angår håndtering af investeringer, udlån, genudlån og afledte finan-

sielle instrumenter herunder beregning af markedsværdier.   

 

Vi forestiller os at du 

- har erfaring med og interesse for handel med stats- og realkreditobligationer 

- har erfaring fra den finansielle sektor, økonomifunktioner eller anden finansiel baggrund 

- har gode samarbejdsevner og godt humør 

- kommunikerer klart, skriftligt som mundtligt 

- er analytisk og omstillingsparat 

 

Vi tilbyder 

En udfordrende stilling i en spændende virksomhed i rivende udvikling. Attraktive løn- og ansættelsesvilkår samt 

gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Et godt socialt miljø med ca. 130 dedikerede kolleger, der holder 

til i dejlige lokaler ved Kalkbrænderihavnen ved Nordhavn Station. Fundingteamet er en del af Økonomiafdelingen, 

hvor vi er 14 erfarne kolleger. Afdelingen er præget af et åbent samarbejdsmiljø, hvor engagement og indflydelse 

følges ad. 
 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte økonomichef Mads Mathiassen på tlf. 20 24 06 49, mad@ekf.dk, 

eller HR-seniorkonsulent Benedikte Milbo på tlf. 35 46 26 90, bmi@ekf.dk.  

 

Ansøgning  

Din ansøgning med CV og relevante bilag skal være os i hænde senest onsdag d. 09. november 2016. 

Vi indkalder løbende til samtale.  

 

EKF er Danmarks Eksportkredit. Vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at dække de risici, der er ved 

at handle med andre lande. Når EKF tager risikoen, får danske virksomheder og deres kunder langt bedre mulig-

hed for at få finansieret deres indbyrdes forretninger på konkurrencedygtige vilkår. Alene sidste år sagde vi ja til 

garantier, der var med til at skaffe ordrer til danske virksomheder for over 26 milliarder kroner. EKF er ejet af sta-

ten og drives som en moderne, finansiel virksomhed. 

 

 

 


