Er du vores nye kreditkonsulent?

Vi søger en dygtig og erfaren kreditkonsulent indenfor både privat- og erhvervsområdet, der med sit gode humør og
gå-på-mod kan bevare overblikket – også i pressede situationer.
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.

Du vil komme til at:
• Udarbejde analyser og rapporter til direktion/bestyrelse og være 		
sparringspartner for primært erhvervsafdelingen
• Selvstændig bevilling af lånesager fra privat - og erhvervsafdeling
• Identificere svage og nødlidende eksponeringer
• Indgå i diverse ad-hoc opgaver på kreditområdet

Vi forestiller os, at du:
• Er selvkørende og initiativrig
• Kan arbejde analytisk og struktureret
• Har en god uddannelsesmæssig baggrund fra penge
institut – gerne suppeleret med relevant videregåendeuddannelse som HD (R)/(F) eller Finansakademiet

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.
Vilkår
Ansættelses sker efter overenskomst mellem Grønlands Erhverv og Finansforbundet. Banken stiller bolig til rådighed efter
gældende regler fastsat af Grønlands Selvstyre. Ansættelsesvilkår i øvrigt, herunder rejse og bohaveflytning efter gældende regler.
Der tilstræbes en ansættelsesperiode på minimum 3 år. Tiltrædelse snarest muligt.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Kreditchef Per Gunder +299 347775 / pgh@banken.gl.
Ansøgning sendes til:
Ansøgning og spørgsmål af mere generel karakter rettes til HR chef Patricia Lund Olsen på +299 347804 / plo@banken.gl.
Vi glæder os til at høre fra dig
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