Er du GrønlandsBANKENs nye Udviklingschef?
Vil du være med til at skabe forretningsmæssig vækst og samtidig være til gavn for Grønland?
Grønlandsbanken arbejder med en ny strategi, hvor Bedst til forretningsudvikling er en del af fire delstrategier der understøtter bankens Vision – Grønlands bedste
virksomhed til gavn for Grønland.Til afløsning af vores nuværende udviklingschef, søger vi derfor en ambitiøs udviklingschef, der brænder for forretningsudvikling. Du får
ansvaret for at sikre systematisk og målrettet forretnings- og produktudvikling herunder udvikling, optimering, og effektivisering af bankens brug af it-systemer og processer.
Faglig profil
Du har gerne en god solid ledelseserfaring fra relevant branche og kan have kendskab til den finansielle sektor. Du har erfaring med forandrings- og projektledelse. Du kan både varetage daglig drift, udvikle projekter og arbejde overordnet og i detaljen. Du vægter dine medarbejdere og deres udvikling højt og ser jer som et team. Samtidig brænder du for at lykkes
med udviklingsprocesser i samarbejde med bankens kunder, medarbejdere og øvrige interessenter.
Personlig profil
Som person arbejder du struktureret og systematisk og trives med at drive og koordinere projekter. Du har gennemslagskraft, er strategisk tænkende, stærk kommunikativ og resultatorienteret. Samtidig forstår du værdien i at skabe et konstruktivt samspil med den øvrige organisation gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Du har let til smil, bruger humoren i
dit motiverende virke og skaber en god stemning omkring dig. Du kan naturligt se dig selv i bankens værdier engagerede- ordentlige- kundeorienterede og udviklingsorienterede og
trives på en arbejdsplads med en uformel omgangstone.
Vi tilbyder en attraktiv og vellønnet stilling i et solidt pengeinstitut med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Stillingen er i bankens hovedkontor i Nuuk,
afdelingen for Forretningsudvikling og Salg, der p.t. består af tre medarbejdere. Du vil referere til bankens direktion og deltage i den øverste ledelsesgruppe.
Vilkår
Ansættelse sker på kontrakt og efter overenskomst mellem Grønlands Erhverv og Finansforbundet. Banken kan stille bolig til rådighed efter gældende regler fastsat af
Grønlands Selvstyre, herunder tiltrædelsesrejse og bohaveflytning.
Ansøgning
Spørgsmål til stillingen kan rettes til bankdirektør Martin Kviesgaard +299 347800 / mbk@banken.gl. Ansøgning og spørgsmål af mere generel karakter rettes til HR chef
Patricia Lund Olsen på +299 347804 / plo@banken.gl snarest muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig. Frist for ansøgning er 1. maj 2017.

