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Leder til intern kontrol i GrønlandsBANKEN

Din profil
Vi forestiller os, at du har en baggrund med administrativ erfaring fra tidligere job og med relevant stærk uddannelsesmæssig baggrund. Du har et stærkt 
kontrol- og kvalitetsgen og kan selv både gå dybt i detaljeret kontrol, drifte og udvikle overordnet og i detaljen. Du vægter dine medarbejdere og deres 
udvikling højt og ser jer som et team.
 
Du kan naturligt se dig selv i bankens værdier engagerede- ordentlige- kundeorienterede og udviklingsorienterede og trives på en arbejdsplads 
med en uformel omgangstone. 
Idet afdelingen skal ny-etableres vil du skulle udvikle afdelingen i tæt samarbejde med bankens øvrige ledergruppe, den compliance-ansvarlige og dine med-
arbejdere.

Vi tilbyder
en attraktiv og vellønnet stilling i et solidt pengeinstitut med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Stillingen er i Nuuk i en nyoprettet afdeling 
for intern kontrol og forventes at bestå af tre medarbejdere i alt. Du vil forventeligt referere til vicedirektøren og indgå i bankens ledergruppe.

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 vicedirektør John Jakobsen +299 347785 / jj@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.

Derfor søger vi en leder til nyoprettet afdeling for intern kontrol. Du får ansvaret for at samle og udvikle de bestående kontroller og overvågnings-
funktioner, herunder bl.a.

- Hvidvaskområdet
- Efterlevelse af informationssikkerhedspolitikken
- GDPR
- Outsourcing
- m.m.

Brænder du for kvalitet og kontrol og vil du være med til forsat at sikre og udvikle kontrolprocesser i Grøn-
lands bedste virksomhed og samtidig være til gavn for Grønland?

GrønlandsBANKEN er som børsnoteret finansiel virksomhed og udpeget SIFI-institut forpligtet til at overholde og følge den finansielle 
særlovgivning. Dertil er knyttet en række kontrolfunktioner som vi ønsker styrket.


