Bæredygtighedsansvarlig

Brænder du for bæredygtighed og virksomheders omstilling i en mere bæredygtig retning,
og har du igennem dit daglige arbejde lyst til at bidrage til opfyldelse af FNs Verdensmål?
GrønlandsBANKEN har igennem de sidste 10 år arbejdet strategisk med bæredygtighed og er endvidere
medlem af UN Global Compact.
Vi søger en engageret bæredygtighedsansvarlig, der får ansvaret for fortsat at drive og udvikle bæredygtighedsområdet internt i banken og på tværs af kunder og andre interessenter.
Faglig profil
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Du har stor indsigt og praktisk erfaring
med bæredygtighed som forandringsdriver. Du skal udvikle bæredygtighed med GrønlandsBANKEN, som frontløber og den rolle, som finanssektoren har i den grønne omstilling og samtidig har du fokus på compliance i.f.t.
de krav banken mødes af. For at lykkes er du en erfaren projektleder og evner at samle og kvalificere data til
den årlige CSR-rapport.
Personlig profil
Som person evner du både at arbejde struktureret og procesorienteret. Du er strategisk tænkende, kommunikativ
og forstår 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 nyoprettet og med en relevant organisatorisk placering i bankens hovedkontor i Nuuk.
Vilkår
Ansættelse sker 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 Administrationsdirektøren Carsten Th. Pedersen +299 347870 / ctp@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.
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