Erfaren økonom
Vi udvider vores team ’Analyse og Datakvalitet’ og søger derfor en skarp økonom, som vil være med
til at udvikle DLR Kredits værktøjer til blandt andet scenarieanalyser og implementering af lovkrav.
Teamet arbejder i grænselandet mellem forretning og regulering, hvilket er et område, der altid er i
bevægelse. Der kommer derfor løbende nye og spændende arbejdsopgaver til temaet, som du skal
være med til at løse i samspil med resten af organisationen.
Du er den, vi søger, hvis du brænder for at
•
•
•

Analysere store mængder data og give dem forretningsmæssig værdi
Udvikle og implementere forretnings- og lovkrav
Arbejde i en flad organisation, hvor du har stor indflydelse på dit arbejdsområde

I stillingen får du stor berøringsflade med kolleger på tværs af organisationen, og du får bred indsigt i,
hvilke myndighedskrav og interne krav der er til et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI-institut). I
teamet arbejder vi tæt sammen med DLR Kredits udlånsområde og økonomiområde. Derudover
leverer vi analyser og rapporter til både direktion og bestyrelse.
Arbejdsopgaverne omfatter
•
•
•
•
•

Scenarieanalyser bl.a. til makroøkonomisk stresstest
IFRS9-nedskrivninger og scenarieanalyser
Kvantificering af kreditrisiko til bl.a. kapitalopgørelsen
Analyse og vurdering af betydningen af fremtidige Basel-regler
Analyse af konjunkturer bl.a. til brug for fastsættelse af down-turn scenarier

Organisatorisk vil du være forankret i teamet Analyse og Datakvalitet, som er en del af området
Model- og Datainnovation. Området er en central enhed i DLR Kredit og har bl.a. ansvar for
modeludvikling efter den avancerede IRB-metode, Data Warehouse og Business Intelligens (BI).
Som vores nye økonom har du
•
•
•
•

En kandidatuddannelse fx cand. polit., cand. merc., cand. oecon. eller lignende
En stærk dataforståelse og en veludviklet analytisk sans
Gerne 4-5 års erfaring fra den finansielle sektor
Erfaring med scenarieanalyser og makroøkonomiske sammenhænge

•
•

Gode dokumentations- og rapporteringsevner kombineret med flair for både skriftligt og
mundtligt kommunikation
Med fordel programmeringserfaring i SAS

Erfaring med finansiel lovgivning, som f.eks. kapitalkravsforordningen (CRR), CRD IV, EBAguidelines, stresstest eller lignende er en fordel.
Derudover er det 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.
Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Et spændende og udfordrende job i en dynamisk organisation
Afvekslende arbejdsopgaver
Gode kolleger og en uformel omgangstone, hvor sparring er en naturlig del af dagligdagen
Gode ansættelsesforhold, herunder pensionsordning, 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 i perioden frem til 19. juli og Kim Hartvig på tlf. 33 42
07 07 eller mail kah@dlr.dk i perioden fra 29. juli til 14. august.
Vi læser løbende ansøgninger og tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige
kandidat.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Du søger stillingen via dette link: https://www.jobindex.dk/jobannonce/korrektur/334559
Ansøgningsfristen er den 14. august 2019.
Om os
DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til landbrug og erhverv. Vi er ejet af 50
pengeinstitutter. DLR Kredit er udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut og er den femte
største selvstændige udlånsvirksomhed i Danmark. På vores kontor tæt på Vesterport Station 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.

