
 

 

 
Finansiel Stabilitet søger jurister/advokater til compliance-team 
 
Har du lyst til at arbejde med compliance-relaterede opgaver i Finansiel Stabilitet, og har du 
et højt fagligt niveau, så har vi en spændende stilling i krydsfeltet mellem den finansielle 
sektor og staten.   
 
Jobbet  

Vi søger 1-2 nye kollegaer, som har lyst til at arbejde med compliance-relaterede opgaver i 
Finansiel Stabilitet. Du vil blandt andet skulle løse opgaver i relation til hvidvaskreglerne, 
persondatareglerne og værdipapirhandel. Opgaverne vil bestå i at  
 

- yde rådgivning og bistand i forbindelse med fortolkning af regelsættene,  
- håndtere henvendelser på hvidvask- og persondata-området, 
- udarbejde og vedligeholde interne retningslinjer og  
- gennemgå databehandleraftaler. 

For den rette kandidat vil der være mulighed for en koordinerende rolle på området. 
 
Du vil være tilknyttet Juridisk Sekretariat, som pt. består af 8 jurister, som løser mange og 
forskelligartede opgaver udover ovennævnte arbejdsområder. Det omfatter bl.a. 
udarbejdelse af afviklingsplaner i samarbejde med Finanstilsynet samt diverse opgaver i 
forbindelse med overtagelse og afvikling af nødlidende institutter.  
 
Kvalifikationer 

Vi forestiller os, at du er cand.jur., at du har indsigt i den finansielle regulering, og at du har 
beskæftiget dig med persondata- og hvidvaskreglerne. 
 
Da du kommer til at samarbejde med forskellige faggrupper, er det derudover vigtigt, at du 
har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner samt gode IT-kundskaber, ligesom 
du har en høj grad af integritet.  
 
Vi lægger også vægt på, at du kan bidrage til et fortsat højt fagligt niveau i teamet. Du skal 
kunne trives i en foranderlig hverdag med varierende opgaver og kunne agere i pressede 
situationer.  
 
Vi tilbyder 

Vi er en organisation i løbende forandring, og vi løser opgaver, som stiller krav til 
omstillingsparathed og nytænkning. Vores hverdag er spændende og travl. Vi har en 
ordentlig omgangstone og godt humør, og vi lægger vægt på, at det faglige niveau er højt, 
og at alle bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø. 
 
Løn og ansættelse sker med udgangspunkt i gældende overenskomst med Finansforbundet. 
Finansiel Stabilitet er ikke lønførende, men kan tilbyde en konkurrencedygtig aflønning. 
 
Yderligere oplysninger og ansøgning 

Yderligere oplysninger om stillingen og om Finansiel Stabilitet kan fås hos afdelingschef, 
Troels Bay Simonsen tlf. 61 20 04 71. Du kan læse mere om Finansiel Stabilitet på vores 
hjemmeside: www.fs.dk. 
 
Ansøgning med cv sendes til hr@fs.dk mrk.: jurist/advokat senest d. 11. januar 2021.  
 
Finansiel Stabilitet  

Finansiel Stabilitet er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 50 ansatte. Vores formål 
er at medvirke til sikring af finansiel stabilitet 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.  


