Finansiel Stabilitet søger dygtig og engageret økonom
Motiveres du af at løfte en vigtig samfundsopgave med at sikre tilliden til den finansielle
sektor? Har du interesse for at dykke ned i finansiel regulering? Og vil du være en af landets
førende økonomer inden for krisehåndtering af banker? Så er stillingen som økonom i
afdelingen Analyse og Investering i Finansiel Stabilitet noget for dig.
Hvem er vi?
Finansiel Stabilitet er afviklingsmyndigheden i Danmark og har den centrale rolle ved bl.a.
krisehåndtering af nødlidende banker. Vi står for den konkrete krisehåndtering, når en bank
bliver nødlidende, og har ligeledes til opgave at opbygge og vedligeholde et solidt beredskab,
som sikrer, at den konkrete restrukturering eller afvikling af nødlidende banker kan
gennemføres. Herudover varetager vi administrationen og forvaltningen af midlerne i
Afviklingsformuen og Indskyder- og investorgarantiordningen (Garantiformuen).
Jobbet
Som vores nye kollega, vil dit primære arbejdsområde være at deltage i udarbejdelsen af
planer for krisehåndteringen for landets største banker, deltage i den fortsatte opbygning af
Finansiel
Stabilitets
afviklingsberedskab
samt
indgå
i
sparring
omkring
investeringsopgaverne relateret til Afviklings- og Garantiformuen. Opgaverne herunder
spænder bredt i samspillet mellem det analytiske og det praktiske inden for både økonomi,
finansiering, investering og risikostyring. De konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:
•
•
•
•

Bidrage til udviklingen af konkrete og operationelle beredskabsplaner for
krisehåndtering af de største danske banker.
Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper vedr. krisehåndtering.
Medvirke til krisehåndtering af konkrete nødlidende banker.
Være en aktiv del af investeringsgruppen og håndtering af Afviklings- og
Garantiformuen risikoprofil, herunder udarbejde oplæg samt tage del i den endelig
investeringsbeslutning vedrørende formuernes midler.

Som vores nye kollega vil du blive en del af afdelingen Analyse og Investering, som i
øjeblikket består af 6 økonomer og 1 studentermedhjælper. Du vil hurtigt opbygge en bred
kontaktflade internt i organisationen samt indgå i tæt sammenarbejde med øvrige
myndigheder, herunder Finanstilsynet og Nationalbanken.
Kvalifikationer – hvad forventer vi af dig
Du har en relevant økonomisk kandidatgrad som eksempelvis cand.oecon., cand.polit. eller
cand.merc. og har opnået gode resultater. Du kan være nyuddannet eller have nogle års
erfaring fra den finansielle sektor, relevant ministerium eller styrelse, interesseorganisation
eller lignende.
Du har kendskab til og interesse for den finansielle sektor herunder sektorens
samfundsmæssige betydning, finansiel regulering, regnskabsmæssige forhold, finansielle
produkter samt risikostyring. Du har en god analytisk sans, kan tilpasse arbejdet efter
varierende deadlines og har evne til at stille skarpt i pressede situationer. Med en selvstændig
indgangsvinkel til opgaverne arbejder du resultatorienteret og målrettet, og du kan
kommunikere såvel skriftligt som mundtligt på både dansk og engelsk. Du har et højt
engagement og trives med direkte indflydelse på dine arbejdsopgaver.
Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et fagligt udfordrende miljø, hvor der er stor mulighed for at præge
jobindholdet. Vi er gode til sparring, har en ordentlig omgangstone og et godt humør, og vi

lægger vægt på, at alle bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø. Vi er en organisation i løbende
forandring, og vi løser opgaver, som stiller krav til omstillingsparathed og nytænkning.
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
Jeanette Bjørnlund Jensen, tlf. 21 14 25 96.
Du kan læse mere om Finansiel Stabilitet på vores hjemmeside www.fs.dk.
Ansøgning med cv og eksamensbevis sendes til hr@fs.dk, mrk.: økonom senest den 17.
september 2021. Samtaler vil blive afholdt løbende.
Finansiel Stabilitet
Finansiel Stabilitet er en selvstændig offentlig virksomhed med 47 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.

