Er du en talknuser af format? Og vil du være med til at arbejde for
vores vision om at være Grønlands bedste virksomhed – til gavn for Grønland?
Så har vi en nyoprettet stilling til dig i vores Kreditafdeling som finansiel controller. GrønlandsBANKEN er blevet
udnævnt til at være SIFI – systemisk vigtigt pengeinstitut. Det betyder at vi skal have styrket analyser og kontrolfunktioner af ﬂere områder indenfor kredit og regnskab.
Du skal bl.a. varetage følgende funktioner:
• Myndighedsindberetninger
• Bestyrelses- og ledelsesorienteringer
• Opfølgning på SIFI-relaterede opgaver
• Opdatere politikker og forretningsgange på kredit- og regnskabsområdet
• Udføre analyse- og kontrolfunktioner i kredit- og regnskabsafdelingen
• Ad hoc opgaver for kredit- og regnskabsafdelingen

Vi forstiller os, at du:
• Er forholdsvis nyuddannet cand.scient.oecon, cand.oecon, cand. merc.
eller lignende og/ eller med erfaring fra lignende job
• Er en stærk selvstændig analytiker, struktureret og resultatorienteret
• Mestrer excel herunder pivottabeller
• Er god til at sætte dig ind i nye problemstillinger (reguleringer/lovgivning)
– også uden for dit fagområde og trives med udfordringer

Vi tilbyder
En attraktiv og vellønnet stilling i et solidt pengeinstitut med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
GrønlandsBANKEN er en arbejdsplads med en uformel omgangstone, der tager afsæt i vores værdier; engagerede – ordentlige – udviklingsorienterede og kundeorienterede. Her får du kolleger med meget højt engagement og stor indﬂydelse på din egen arbejdsdag.
Vilkår
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Grønlands Erhverv og Finansforbundet. Banken kan stille bolig til rådighed efter gældende regler
fastsat af Grønlands Selvstyre.
Ansøgning
Spørgsmål til stillingen kan rettes til kreditchef Per Gunder +299 347775 / pgh@banken.gl. Ansøgning og spørgsmål
af mere generel karakter rettes til HR chef Patricia Lund Olsen på +299 347804 / plo@banken.gl. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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