Senior Business Consultant til SDC Regnskabshjælp & CFO Services

Har du erfaring med revision af kredit institutter? Eller måske har du erfaring med finansiel styring og
regulering i kreditinstitutter? Eller måske har du erfaring med likviditet og søger du nye spændende
udfordringer? Så er du måske vores nye kollega i CFO services.
Vores koncept ”SDC Regnskabshjælp & CFO Services” er en del af SDC’s Business Service, hvor vi tilbyder
forretningsmæssige services der understøtter pengeinstitutternes rapporterings- og økonomifunktion, med
det formål at frigøre ressourcer hos vores kunder. I dag tæller konceptet alt fra rapportering til CFO-rollen
og er i en meget positiv udvikling.
Konceptet udvikler sig hastigt med stor succes og vi har derfor behov for flere nye kollegaer der vil være
med til at videreudvikle konceptet og samtidig være sparringspartner for vores kunder på økonomichef
niveau. Vi håndterer rapporteringsudarbejdelse, arbejder på projekter med implementering af nye
regulatoriske krav, samt procesoptimeringer for alle vores kunder i norden herunder Danmark, Færøerne,
Norge og Sverige. I denne stilling får du mulighed, for virkelig at bruge din ekspertise, til at påvirke og
videreudvikle SDC og vores kunder i en fortsat positiv retning.
Som Senior Business Consultant i SDC bliver du ekstern økonomisparringspartner for en mindre
kundeportefølje af banker og sparekasser. Dit fokus bliver at skabe forretningsmæssig værdi for kunderne,
som du assisterer med strategisk sparring på ledelsesniveau. Samtidig har du styr på alle operationelle
elementer, inklusiv løbende lovgivningsændringer og deadlines.
En hverdag med ansvar
Du får ansvaret for typisk 2-4 kunder. I dette ligger der, at du har det overordnede overblik - fra
regnskabsaflæggelse og balanceopbygning til kapitaldækning, risikostyring og ledelsesrapportering. Din
hverdag kommer derfor til at indebære en dynamisk blanding af:






Løbende myndighedsrapporteringer, herunder regnskabs- og COREP-rapporteringer til
Finanstilsynet via FIONA Online
Intern ledelsesinformation, bestyrelsesrapportering, solvens- og risikoopgørelser, simulering på
fremtidige krav, likviditetsrapportering, analyser mv.
Levering og udvikling af nye services inden for finans og regulatoriske services
Optimering af arbejdsprocesser i vores ydelseskoncept og for kunden
Sparring om lovgivningstolkning samt implementering af rapporterings- og
ledelsesinformationsløsninger

Spændende samarbejde med et team af specialister
I teamet for konceptet ”SDC Regnskabshjælp & CFO Services” samarbejder du med 9 dygtige specialister
med et højt videns- og ambitionsniveau. Du bliver tilknyttet vores hovedkontor i Ballerup. Der er stor
”frihed under ansvar” i jobbet og du har derfor gode muligheder for selv at være med til at planlægge
opgaverne.
Selvstændig og erfaren specialist med drive
Med en blanding af opgaver med fastlagte tidsfrister- og rammer, samt udviklingsopgaver, er det
essentielt, at du er i stand til at arbejde operationelt og samtidig evner du at se det hele lidt fra oven. Du

sætter en ære i dit arbejde og du tager ansvar for at løse vores kunders udfordringer, og med din erfaring
har du tilegnet dig et selvstændigt drive samt evnen til at se nye muligheder i samarbejdet ud mod
kunderne. Det fordre at du trives i en udadvendt rolle med kundekontakt, samt at du formår at jonglere
med flere opgaver samtidig.
Endvidere bringer du mest muligt af følgende til ”bordet”:






Du er uddannet cand.merc.aud., HD-R eller lignende.
Du har solid erfaring inden for finansiel styring og regulering – gerne inden for revisions-/finans/banksektoren og er kendt med begreber som COREP, FINREP, KRG mv.
Du kan medvirke til at implementere nyt lovgivningsstof samt kommunikere det på en koncis og
tilgængelig måde over for vores kunder.
Du arbejder struktureret og byder ind med optimerings- og udviklingsforslag, når du spotter dem,
fx i dialogen med dine kunder.
Du er velbevandret i Excel og dataanalyse mulighederne.

Vi søger både en Senior Business Consultant og en Business Consultant. Måske er du ikke helt på Senior
niveau endnu, men vi hjælper di på vej med gode udviklingsmuligheder så du på sigt kan bestride en Senior
rolle.
Alt det praktiske
Er du blevet nysgerrig på at høre mere om jobbet og SDC, er du velkommen til at give Gert et ring.
Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning med cv og uddannelsespapirer. Vi kalder løbende til
samtale, så skynd dig at få skudt din ansøgning afsted.

