
 

 
 

Finansiel Stabilitet søger studentermedhjælper 

 

Finansiel Stabilitet søger en studentermedhjælper, der har interesse i at deltage aktivt og engageret i 

løsning af opgaver vedrørende afvikling og restrukturering af nødlidende banker, og som gerne vil omsætte 

sin faglighed til praktiske resultater. 

 

Finansiel Stabilitet har den centrale rolle ved restrukturering og afvikling af nødlidende banker. Vi står for 

den konkrete håndtering og har ligeledes til opgave at opbygge og vedligeholde et solidt beredskab, som 

sikrer, at restrukturering eller afvikling af nødlidende banker kan gennemføres. Herudover varetager vi 

administration af Afviklingsformuen samt Indskyder- og investorgarantiordningen (Garantiformuen), som 

også omfatter investering af formuernes midler.   

 

Jobbet 

Vores nye studentermedhjælper skal sammen med de øvrige medarbejdere indgå i Finansiel Stabilitets 

arbejde vedrørende sikring af beredskab til afvikling og restrukturering af nødlidende banker samt deltage 

i den løbede administration af Afviklingsformuen og Garantiformuen. De konkrete arbejdsopgaver, som 

stillingen omfatter, er bl.a.: 

 

• Investeringsovervågning for Afviklingsformuen og Garantiformuen, herunder udarbejdelse af 

løbende rapportering.  

• Hjælpe til med analyser af generelle forhold vedrørende afviklingsstrategier for forskellige typer af 

finansielle virksomheder og koncernstrukturer. 

• Opbygning og opdatering af databaser med information om finansielle virksomheder. 

• Vedligeholdelse og optimering af risikomodeller m.v. 

• Assistere ift. administrative opgaver for Afviklingsformuen og Garantiformuen. 

• Udarbejde præsentationer og anden ledelsesinformation til direktionen og bestyrelsen. 

Din forventede gennemsnitlige arbejdstid fastlægger vi sammen og med udgangspunkt i din 

studiesituation, men der vil som udgangspunkt være tale om mindst 15 timer om ugen.  

 

Kvalifikationer 

Du er stud.polit., stud.oecon., HA-studerende eller lignende og har bestået de(t) første år med gode 

karakterer. Du interesserer dig for samfundsmæssige spørgsmål og den finansielle sektor og vil gerne 

arbejde både med tekst, tal og analytiske opgaver på et højt niveau. Kendskab til VBA er en fordel, men 

ikke et krav. Du er engageret, lærevillig og glad for at arbejde tæt sammen med dygtige kolleger. Du er 

fleksibel og klar til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt, og du har en stor ansvarsfølelse og 

brænder for at udvikle dine kompetencer som økonom.  

 

Vi tilbyder 

En spændende og travl hverdag i et fagligt udfordrende miljø, hvor der er stor mulighed for at præge 

jobindholdet. Vi er en organisation i løbende forandring, og vi løser opgaver, som stiller krav til 

omstillingsparathed og nytænkning. Vi er gode til sparring, har en ordentlig omgangstone og et godt humør. 

Vi lægger vægt på, at det faglige niveau er højt, og at alle bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø. 

 

Som ny studentermedhjælper hos Finansiel Stabilitet vil du indgå i Finansiel Stabilitets Analyse og 

Investeringsteam og bidrage til opgaveløsningen heri ud fra dine kvalifikationer og interesser.  

 

Yderligere oplysninger og ansøgning 

Fysisk er vi placeret i en historisk bygning på Sankt Annæ Plads i hjertet af København tæt ved 

metrostationerne Kongens Nytorv og Marmorkirken. Bygningen er nyrenoveret, og vi har moderne 



 

 
 

kontorfaciliteter. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen og om Finansiel Stabilitet kan fås hos afdelingschef Jeanette Bjørnlund 

Jensen, tlf. +45 21 14 25 96.  

 

Ansøgning med cv og eksamensbeviser sendes med mail til hr@fs.dk, mrk.: studentermedhjælper, senest 

den 13. marts 2020.  

 

Finansiel Stabilitet  

Finansiel Stabilitet blev stiftet i 2008 under den finansielle krise og er i dag en selvstændig offentlig 

virksomhed med ca. 50 ansatte. Vores formål er at medvirke til sikring af finansiel stabiltiet i Danmark, 

varetage opgaver og beføjelser i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle 

virksomheder og lov om en indskyder- og investorgarantiordning samt varetage opgaver og beføjelser, der 

i øvrigt er tillagt Finansiel Stabilitet ved lov eller af erhvervsministeren. 

 

www.fs.dk 


