DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
SØGER JURIST
Med godt 320 medarbejdere og en balance på 11 mia. kr.
har Andelskassen en vision om at være ”det rigtige valg –
gennem hele livet”. Andelskassen er en lokalforankret og
ambitiøs bank, som ønsker at bidrage til at skabe vækst og
udvikling i sine lokalområder og med en oprigtig interesse i
at kunder og medarbejdere trives.
Jobbeskrivelse
Vi tilbyder spændende juridiske opgaver og faglige udfordringer - i et stærkt fagligt og socialt miljø.
Vi søger en selvstændig, dygtig og erfaren jurist, som med reference til afdelingschef og advokat (L) Frank Stølting kan understøtte bankens forskellige forretningsområder. Du arbejder
formentlig i dag på et advokatkontor eller i et pengeinstitut.
Juridisk afdeling/Kredit, og Inkasso arbejder primært med
de kundevendte juridiske opgaver og består sammen med
Inkasso i dag af et velfungerende hold på fem medarbejdere – tre erfarne kreditkonsulenter, en advokatsekretær og
en advokat, som nyder godt af den centrale placering på
bankens hovedkontor i Hammershøj og dermed er en del af
et spændende finanshus.
Trives du med en god og uhøjtidelig stemning, og vil du være
med til at sikre vores kunder og kolleger den bedst mulige
betjening, så glæder vi os til at byde dig velkommen.
Dine arbejdsområder bliver:
• Juridisk support og sparring med kolleger i de kundevendte enheder og funktioner på hovedkontoret, særligt inden
for kredit- og finansieringsret
• Udarbejdelse af aftale- og sikkerhedsstillelsesdokumenter
m.m.
• Håndtering af insolvenssager herunder særligt konkurs og
rekonstruktion, gældsordninger m.m.
• Deltagelse i konkrete projekter med vægt på implementering af ny lovgivning

• Varetagelse af opgaver i hele afdelingen – Juridisk afdeling/
Kredit, og Inkasso
• Undervisning og rådgivning af medarbejderne i relevante
juridiske fagområder
Personlige og faglige kompetencer:
• Teoretisk ballast som cand.jur. med relevant erhvervserfaring
• Gode juridiske kvalifikationer inden for insolvensret, kreditog finansieringsret, inkasso m.m.
• Klar og direkte i din kommunikation – i både skrift og tale
• Robust, selvstændig og effektiv
• Struktureret, orden og med naturlig autoritet og gennemslagskraft.
• Ansvarsbevidst, nysgerrig og udviser mod/tør udfordre.
• Du siger tingene, som de er.
Hvordan er det at arbejde i Andelskassen?
Samarbejde er en kerneværdi i Andelskassen. Banken har
en flad struktur, og vi lytter til kunder og medarbejdere og
samarbejder på kryds og tværs i organisationen. Du får en
arbejdsplads, hvor både stilen og tonen er uformel, og hvor
medarbejdernes trivsel og videreuddannelse prioriteres højt.
Du kan se frem til en afvekslende arbejdsdag, som du selv
har stor indflydelse på. Høj kvalitet, stærke værdier og ikke
mindst lokalt engagement kendetegner Andelskassens virke.
Ansøgning
UnikRecruitment bistår Andelskassen ved denne rekrutteringsopgave, og banken vil ikke blive bekendt med den
enkelte kandidats identitet uden forudgående aftale.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gert
Breinholt på gb@unikrecruitment.dk eller tlf.: 41 15 07 83.
Ansøgningsfrist
Snarest muligt. Samtaler vil blive holdt løbende.

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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