Kreditcontroller til Kreditafdelingen

Vil du være med til at arbejde for vores vision om at være Grønlands bedste virksomhed – til gavn for Grønland?
Har du erfaring indenfor kreditområdet eller kommer fra en tilsvarende stilling som kreditcontroller, så har vi en attraktiv stilling til dig
i vores Kreditafdeling.
Som kreditcontroller vil dine primære arbejdsopgaver være:
• Ansvarlig for en række controllingopgaver, herunder medvirken til udvikling af nye og effektivisering af eksisterende controllingopgaver
• Deltagelse i controlling/vurdering af lånesager i samarbejde med Kreditafdelingens kreditrådgivere, for eksempel i forbindelse med kreditgennemgange af filialer
• Deltagelse i forskellige projektudviklingsopgaver, internt samt på tværs af banken
• Kreditrisikoovervågning og rapportering til filial- og forretningsledelse samt øvrig ledelse i banken
• Forretningsudvikling på kreditområdet, herunder også ad hoc-opgaver på kreditområdet
Vi forventer, at du:
• Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. indenfor den finansielle sektor og kommer fra en tilsvarende stilling eller gerne erfaring
indenfor kredit/erhvervsområdet
• Kan/vil arbejde med controlling på enkeltkundeniveau samt i bredere forstand
• Har erfaring med datafangst samt strukturering og analyse af porteføljedata
• Du er selvkørende og initiativrig samt i stand til at arbejde analytisk og struktureret
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 Thomas Lenschau Andersen +299 347769 / tla@banken.gl.
Ansøgning og spørgsmål af mere generel karakter rettes til HR chef Patricia Lund Olsen på +299 347804 / plo@banken.gl.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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