16. september 2019

Senior Treasury Manager

Ref. nr.: T-00120

Vi søger en dygtig og ambitiøs kollega til KommuneKredits Finansafdeling. Har du
interesse for at arbejde både strategisk og praktisk med fixed income derivativer og
funding? Har du indgående erfaring med derivathandel, og er du vandt til at optimere
komplekse finansielle porteføljer? Har du lyst til at arbejde i en finansiel virksomhed
med en balance på 237 mia. kr.? Hvis ja - så har vi et spændende job til dig i
KommuneKredit.
Ansættelse og opgaver
Finansafdelingen spiller en helt central rolle i KommuneKredits mission om at sikre
finansiering til lave omkostninger. Derigennem bidrager KommuneKredit til at skabe
økonomisk råderum for de danske kommuner og regioner.
Finansafdelingen består af 6 medarbejdere med forskellig faglig baggrund og
specialviden. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø med gode muligheder for
personlig og faglig udvikling. Du får stor berøringsflade med KommuneKredits danske
og internationale samarbejdspartnere og rejseaktivitet er derfor en del af jobbet.
Som Senior Treasury Manager i Finansafdelingen kommer du til at arbejde tæt
sammen med KommuneKredits ledelse og øvrige afdelinger. Du forventes også at
deltage i samarbejder og projekter på tværs i organisationen f.eks. vedr.
forretningsudvikling og implementering af nye IT-løsninger som vedrører
finansområdet.
Eksempler på dine opgaver

•
•
•
•
•
•

Prisfastsættelse og handel med derivater, re-struktureringer og unwinds
Prisfastsættelse af nyudlån, konvertering og indfrielse af lån
Optimering af den eksisterende derivatportefølje og forenkling af processer
Udarbejde strategiske planer for likviditets-, investerings- og fundingområdet
samt deltage i fundingaktiviteter
Deltage i arbejdet med implementering af nye referencerenter (SOFR mfl.) og
revaluering af porteføljer i KommuneKredit
ISDA og CSA-forhandlinger

Dine kvalifikationer

•
•

Du har en relevant videregående uddannelse og mindst 3-5 års relevant
erhvervserfaring
Du har arbejdet i en finansiel virksomhed, hvor aktiv/passivstyring af finansielle
porteføljer er del af din hverdag, og hvor du er vant til at analysere og
optimere på et finansielt grundlag med anvendelse af finansielle instrumenter
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NOTAT

•
•
•

Du har er vant til at arbejde indenfor finansielle rammer og retningslinjer og at
have ansvar for markedsrisiko og afdækning heraf
Du har indgående erfaring med derivater under ISDA vilkår særligt rente- og
valutaswaps
Du har kendskab til øvrige finansielle instrumenter, herunder
fundinginstrumenter på danske og udenlandske obligationsmarkeder

Dine personlige egenskaber

•
•
•
•
•

Du trives med at have ansvar og brænder for at gøre en forskel
Du er løsningsorienteret og evner at bevare overblikket og håndtere mange
sideløbende opgaver; også når der er meget travlt
Du er nysgerrig, proaktiv og har et godt blik for udviklingsmuligheder, der
understøtter forretningens behov
Du er positiv, engageret og ikke mindst god til at opbygge samarbejdsrelationer
Du motiveres af at arbejde i en organisation, der er under stor udvikling og som
har et højt ambitionsniveau

KommuneKredit tilbyder
KommuneKredit har et stærkt fagligt miljø, som vil bidrage til din personlige og
faglige udvikling. Der er kort vej til beslutningerne, og du kommer derfor også til at
være med til at sætte dagsordenen. Vi stiller høje krav til både faglighed og
samarbejdsevner og ikke mindst lysten til at bidrage til en yderligere
professionalising af forretningen. Herudover tilbyder vi gode personaleforhold og en
uformel omgangstone.
Om KommuneKredit
KommuneKredit er en forening, der yder lån og leasing til kommuner, regioner og
kommunale selskaber. Vores mål er at skabe økonomisk råderum for kommuner og
regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige
omkostninger. KommuneKredit er placeret i hjertet af København på Kultorvet og
beskæftiger 75 medarbejdere. Se i øvrigt: www.kommunekredit.dk
Interesseret og kvalificeret
Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2019. Ansøgning og CV sendes digitalt til
hr@kommunekredit.dk mrk. ”Finans”. Spørgsmål kan rettes til finansdirektør Jette
Moldrup på telefon 4016 1512. Stillingen besættes, når den rigtige kandidat er
fundet.
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