CMA til Kreditafdelingen i GrønlandsBANKEN
Grønlandsbanken er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Banken har 128
medarbejdere fordelt på hovedsædet i Nuuk og 5 filialer. Banken har gennem
mange år, blandt andet med baggrund i en stram kreditstyring, haft en solid
indtjening og drift.
Banken har en betydelig markedsandel i Grønland og er udpeget som SIFI.
Banken har samlede udlån og garantier for ca. kr. 6 mia. og en egenkapital på
ca. kr. 1 mia. Banken er underlagt de danske regler for bankdrift og er under
tilsyn af det Danske Finanstilsyn samt anvender Bankernes EDB Central.
GrønlandsBANKENs Kreditafdeling kvalitetssikrer blandt andet større
kreditsager til forelæggelse for direktionen og bestyrelsen. Sammen med
afdelingens øvrige engagerede medarbejdere skal du være med til at sikre, at
der drives en kreditmæssig sund og forretningsmæssig tilfredsstillende drift i
banken.
Se mere på www.banken.gl

Vi søger en kandidat med baggrund fra revisionsbranchen –
eventuelt en nyuddannet CMA, der ønsker at fortsætte
karrieren i et veldrevet pengeinstitut.
Om jobbet
Som kreditkonsulent / CMA skal du – i tæt samarbejde med kreditchefen bistå med:
•
•

Forretningsudvikling på kreditområdet/IFRS9
Indrapporteringer til blandt andet Finanstilsyn og andre myndigheder
(bl.a IFRS9 rapportering)

•
•
•

Bistå kollegaer i Kreditafdelingen og Erhvervsafdelingen med
regnskabsanalyser
Dataanalyse samt
Indgå i diverse ad-hoc opgaver på kreditområdet

Der er gode muligheder for faglig udvikling i jobbet, hvor du på sigt kan indgå i
kreditafdelingens arbejde med kreditbevillinger og analyser til
direktionen/bestyrelsen.
I kreditafdelingen er der p.t. otte medarbejdere fordelt med tre medarbejdere i
kreditområdet, to medarbejdere i inkassoområdet, to i markets området samt
en compliance medarbejder / jurist.
Vi forventer, at du
Enten har en baggrund som revisor – eller som nyuddannet CMA med lyst til at
videreudvikle dig i et sundt pengeinstitut.
Du er selvkørende og initiativrig samt i stand til at arbejde analytisk og
struktureret med øje for deadlines.
Det er vigtigt, at dine kolleger oplever dig som en serviceminded og
teamorienteret sparringspartner.
Vi tilbyder en attraktiv og vellønnet stilling i Grønlands bedste virksomhed
med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Stillingen er i Nuuk i
vores Kreditafdeling, hvor engagementet er højt og hvor du har indflydelse på
din egen arbejdsdag. GrønlandsBANKEN er en arbejdsplads med en uformel
omgangstone der tager afsæt i vores værdier; engagerede – ordentlige –
kundeorienterede og udviklingsorienterede. Stillingen ønskes besat snarligt.
YDERLIGERE SPØRGSMÅL?
Kontakt Managing Partner Bodil Brodal hos BRODAL Search & Selection på
telefon 3092 7123. Diskretion og fortrolighed er en selvfølge.
Send din ansøgning samt CV til brodal@brodalsearch.dk hurtigst muligt.
Vi behandler ansøgningerne løbende.

