DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
SØGER SPECIALIST TIL MIDDLE OFFICE
Vil du arbejde i en bank, som er stærkt engageret i sit
lokalområde, og som tager ansvar for lokal vækst og
udvikling?
Danske Andelskassers Bank A/S søger en kompetent og
faglig stærk specialist til Middle Office på bankens hovedkontor i Hammershøj.
Vi arbejder løbende med overvågning af forretningsaktiviteter
i banken – primært overvågning af kreditområdet. Desuden
varetager vi arbejde med udvikling og vedligeholdelse af rating-modeller og opbygning af kreditregister samt effektivisering af arbejdsprocesser og kontrolmiljø generelt i banken.
Det er vigtigt, at du har en solid finansiel baggrund og kreditmæssige erfaringer. Det vil være en fordel, at du har erfaring
med at lede eller arbejde med opgaver med en kort deadline.
Du skal være resultatsøgende og medvirke til, at banken får
implementeret de bedste løsninger med høj kvalitet og lave
omkostninger.
Du kommer til at arbejde sammen med engagerede og dygtige kolleger og til at have indflydelse på det fremtidige arbejde.
På den måde er du med til at præge din egen hverdag.
Dine ansvarsområder bliver:
• Indrapportering til myndigheder
(Input til bankens solvensberegning samt opgørelse
af bankens største eksponeringer)
• Ansvar for bankens ratingmodel, herunder deltagelse i
projekter med udvikling og vedligeholdelse af model og
modelovervågning

• Arbejde med opbygning og implementering
af Kreditregister
• Løbende overvågning af bankens filialer
• Udarbejdelse af ad hoc-analyser på kreditområdet
• Ansvar for kompenserende kontroller på handelsområdet.
Vi forventer, at du:
• Har en videregående økonomisk eller finansiel uddannelse
på kandidat niveau
• Har kendskab til den finansielle sektor
• Har gode kommunikative og analytiske evner
• Har overblik og evner at arbejde struktureret, selvstændigt
og kvalitet
• Har gode samarbejdsevner
• Har stærke Excel-kundskaber.
Hvad kan vi tilbyde:
• Aktraktive ansættelsesvilkår der afspejler dine
kvalifikationer
• Et spændende og ansvarsfuldt job på fuld tid
• At du bliver en del af en bank, hvor samarbejde
er i højsædet
• At du bliver en del af en arbejdsplads med flad struktur og
uformel tone
• At høj kvalitet, stærke værdier og alsidige opgaver er en del
af hverdagen
Vi glæder os til at høre fra dig
Vi håber, at dette har vakt din interesse. Har du lyst til at høre
mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Carsten Strandholt 87 99 30 76 eller HR-chef Jørn V.
Pedersen på tlf. 87 99 31 10

Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, 8830 Tjele.
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 110 medarbejdere.
Andelskassen har 14 filialer og et landbrugscenter i Jylland og på Fyn.
Vi er i alt 310 medarbejdere.
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.
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