DLR Kredit søger en risikoanalytiker med ansvar for kontroller
Vi søger en risikoanalytiker, der vil være med til at videreudvikle DLR Kredits metoder til løbende
overvågning af datakvalitet og forretningsmæssige kontroller. Du vil være udførende på visse
kontroller.
Du er den vi søger, hvis du brænder for at
•
•
•

Sikre høj datakvalitet og et robust kontrolmiljø
Skabe overblik over og løbende monitorere kontrollerne på tværs i DLR Kredit
Arbejde i en flad organisation, hvor du har mulighed for at få stor indflydelse på dit
arbejdsområde

I stillingen får du en stor berøringsflade med kolleger på tværs af organisationen, og du får indsigt i
forretningsprocesser, kontroller og data til analytiske, rapporterings- og valideringsmæssige formål. Du
vil komme til at arbejde sammen med DLR Kredits Risikostyring og Compliance (anden forsvarslinje),
som også arbejder for at udvikle og styrke DLR Kredits datakvalitet og nøglekontroller.
Arbejdsopgaverne omfatter særligt følgende aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Understøtte og bidrage til en kultur, der sikrer høj datakvalitet og robusthed i DLR Kredits
kontrolmiljø
Sikre, at DLR Kredit har overblik over væsentlige kontroller
Være ansvarlig for udvikling og implementering af metode og standarder for dokumentation og
kontroller på tværs i DLR Kredits organisation
Sparre med forretningen om relevante forretnings- og datamæssige kontroller og
implementering heraf
Udføre kontrolopgaver på alle væsentlige risikoområder i samarbejde med risikoejerne
Se muligheder for automatisering af kontroller
Løbende monitorere og rapportere om kontrolmiljø og datakvalitet til DLR Kredits ledelse

Organisatorisk vil du være forankret i afdelingen Modeludvikling, som er en central enhed med ansvar
for bl.a. udvikling af statistiske modeller til kreditrisikostyring. Høj datakvalitet er en væsentlig
forudsætning for afdelingens arbejde.
Som vores nye risikoanalytiker har du
•
•

Måske en revisorbaggrund eller er uddannet økonom. En bankfaglig baggrund kan også være
et match
Erfaring med kontrol, datakvalitet og generel risikostyring samt med finansiel lovgivning

•
•
•
•
•
•

God forretnings- og procesforståelse – gerne understøttet af et par års erfaring i en relevant
stilling
Gennemslagskraft og gode koordineringsevner
Stærk dataforståelse
Gode dokumentations- og rapporteringsevner kombineret med flair for kommunikation både
skriftligt og mundtligt
En struktureret og systematisk sans for detaljer og et øje for processerne samt evnen til at se
på tværs
Vilje og evne til både at samarbejde på tværs af organisationen og selvstændigt varetage
funktionen

Det er væsentligt, at du besidder et selvstændigt drive, er god til at skabe relationer og trives i en rolle,
hvor du dagligt har kontakt til mange kolleger.
Du er rutineret bruger af MS Office-pakken, og det er et ekstra plus, hvis du er vant til at arbejde med
databaser og SAS.
Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Et spændende og udfordrende job i en dynamisk organisation
Afvekslende arbejdsopgaver
Gode kolleger og en uformel omgangstone
Gode ansættelsesforhold, herunder pensionsordning, flekstidsordning, kantineordning,
sundhedsforsikring m.m.
Løn efter kvalifikationer.

Hvis du er interesseret
Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anette
Rom på tlf. 33 42 08 37 eller mail rom@dlr.dk.
Du søger stillingen via dette link: https://www.jobindex.dk/jobannonce/331177/risikoanalytiker-medansvar-for-kontroller
Ansøgningsfristen er den 20. juni 2019.
Om os
DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til landbrug og erhverv. Vi er ejet af ca. 50
pengeinstitutter. DLR Kredit er udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut og er den femte
største selvstændige udlånsvirksomhed i Danmark. På vores kontor i København er vi 175
medarbejdere. Vi har desuden tilknyttet 45 vurderingssagkyndige med base rundt i landet.
Du kan finde mere information om DLR Kredit på www.dlr.dk.

