DLR Kredit søger en ny kollega med ansvar for Rating og IR
Da vores nuværende kollega har fået andre opgaver i DLR Kredit, søger vi en ny Rating- og IRansvarlig.
I stillingen får du en stor berøringsflade med mange af DLR Kredits eksterne interessenter og kolleger
på tværs af organisationen. Du får reference til lederen af direktionssekretariatet, og du vil få et tæt
samarbejde med direktionssekretariatets øvrige medarbejdere, som varetager et bredt felt af opgaver
vedrørende bl.a. regulering, kapital- og likviditetsforhold, HR og ledelsesrapportering i øvrigt.
Ansvarsområderne omfatter særligt følgende aktiviteter
Du vil som ansvarlig for Rating og IR varetage den løbende kontakt med Standard & Poors samt
øvrige rating-bureauer, sikre datarapportering og -kvalitet og analysere, vurdere og implementere
ratingmæssige metodeændringer af betydning for DLR Kredit. Ansvaret omfatter forberedelse til det
årlige Management Meeting samt øvrig mødeaktivitet.
Du skal sikre, at obligationsinvestorer, analytikere m.fl. har adgang til og modtager al relevant
information om DLR Kredit. Du vil have ansvaret for at vedligeholde og udvikle vores velfungerende
setup, herunder opdatere vores hjemmeside målrettet investorer. Opgaverne omfatter udarbejdelse og
opdatering af investorpræsentationer, og du vil stå i spidsen for forberedelse af investoraktiviteter,
seminarer og møder med relevante interessenter.
Bæredygtighed vil også være et væsentligt fokusområde for vores nye Rating- og IR-ansvarlige som
led i DLR Kredits initiativer på området for bæredygtig finansiering og funding. Ansvarsområdet
omfatter afdækning og implementering af relevante løsninger på fundingområdet, f.eks. klassificering
og udstedelse af grønne obligationer mv.
Opgaverne vil i øvrigt være relateret til funding og refinansiering af DLR Kredits udlånsportefølje og til
udstedelse af relevante seniorgældsprodukter. Opdatering af prospekter, cover pool-rapportering,
input til årsberetning, risiko- og kapitalstyringsrapport og andre væsentlige rapporter er også en vigtig
del af opgaveporteføljen.
Du vil desuden være DLR Kredits repræsentant i relevante eksterne fora, herunder arbejdsgrupper i
regi af Finans Danmark.
Som vores nye Rating- og IR-ansvarlige har du
•
•
•
•
•
•

Formentlig en kandidatuddannelse som økonom eller tilsvarende
Erfaring med rating af finansielle institutter og kapitalcentre/cover pools
Erfaring med IR-aktiviteter og udarbejdelse af informations- og præsentationsmateriale
Stor interesse for og eventuel arbejdsmæssig erfaring med ”bæredygtighed”
Kendskab til rammerne for dansk realkredit og funding baseret på covered bonds
God forretningsforståelse –understøttet af erfaring fra relevant stilling i en finansiel virksomhed

•
•
•
•
•

Stærke sproglige og formuleringsmæssig kompetencer/evner – både på engelsk og dansk
Stærk data- og talforståelse
Struktureret og systematisk med sans for detaljer
Evne til både at samarbejde på tværs af organisationen og arbejde selvstændigt
Gennemslagskraft over for både forretningsmæssige og tekniske kolleger

Du har en struktureret tilgang til arbejdsopgaverne og kan holde overblikket. Det er vigtigt, at du er
god til at skabe gode relationer og trives i en rolle, hvor du dagligt har kontakt til mange interessenter
og kolleger.
Du er rutineret bruger af MS Office-pakken og har erfaring i at arbejde struktureret med data.
Vi tilbyder
•
•
•
•
•

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

Hvis du er interesseret
Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte underdirektør Lars Blume-Jensen på tlf.
33 42 07 66 eller mail lbj@dlr.dk.
Du kan søge stillingen via dette link: https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1132930
Vi vil gerne modtage din ansøgning inden den 10. juli 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, beliggende tæt på
Vesterport Station, 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.

