Kreditrådgiver til Erhvervsafdelingen – DLR Kredit
- Vil du være med til at yde sublim service til vores kunder, kollegaer og samarbejdspartnere? Finder
du kreditvurdering og ejendomme spændende? Drømmer du om at arbejde i en virksomhed med en
flad ledelseskultur og en åben og uformel omgangstone? Trives du godt i en mindre organisation, hvor
alle afdelinger er samlet på én adresse? Så er du måske vores nye kollega!
Vi mener selv, at noget af det, der gør DLR Kredit til en fantastisk arbejdsplads samt bidrager til en
unik kultur, er de fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. Samarbejde, ordentlighed samt
det at handle på opgaverne er stærke værdier i vores organisation. Vi har en åben og uformel dialog
med vores samarbejdspartnere med det formål at levere høj kvalitet og seriøs sparring.
Jobbet:
DLR Kredit søger en Kreditrådgiver til at styrke et af vores team af dygtige erhvervsrådgivere. Du
bliver en del af erhvervsafdelingen, hvor du får mulighed for at arbejde med realkreditbelåning af
boligudlejnings- og kontor/forretningsejendomme, andelsboligejendomme mv. Fra vores kontor ved
Vesterport station vil du have dialog med vores kunder og vurderingssagkyndige. Kunderne er
aktionærpengeinstitutter som henvender sig på vegne af deres kunder, som er alt fra mindre
erhvervsdrivende til børsnoterede koncerner.
Erhvervsafdelingen er en del af udlånsafdelingen i DLR Kredit. Den består af 3 teams, der alle
arbejder med egne geografiske områder, dog samarbejdes der i stort omfang på tværs af teams.
Erhvervsafdelingen har tilknyttet 17 vurderingssagkyndige rundt i landet.
Vi har en uformel tone imellem os, og du vil møde hjælpsomme og imødekommende kollegaer.
Gensidig tillid og en stor portion ansvar følger naturligt jobbet. Du får den oplæring og indsigt i
forretningen, der skal til, for at du kan løse dine primære opgaver, som vil være:









Behandling af låneansøgninger
Stillingtagen til allerede foretagne værdiansættelser af ejendomme
Gennemgang af regnskaber
Dialog med pengeinstitutrådgiverne omkring kunderne og ejendomme
Udarbejdelse af låneindstillinger
Tilbagemelding til aktionærpengeinstitutter om bevilling
Videreindstilling af større engagementer til direktion/bestyrelse.
Udarbejdelse af lånetilbud
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Deltage i løsning af afdelingens øvrige opgaver

Den ideelle kandidat kan sige ja til følgende:
Ideelt set har du minimum 5 års erfaring med kreditvurdering af erhvervs- og enkeltmandsvirksomheder fra et penge- eller realkreditinstitut, men du kan også have opnået tilsvarende kompetencer fra
beslægtede brancher. Vigtigst er, at du formår at skabe overblik over en større mængde komplekse
oplysninger og at samle informationerne til en gennemarbejdet og overskuelig låneindstilling. Du har
en relevant finansiel uddannelse evt. suppleret med en HD.
Herudover er/har du:
 Knivskarp på kreditvurderinger og regnskabsanalyse
 Talstærk og gode analytiske evner samt en struktureret arbejdsform
 Gode evner til at se en problemstilling i en større sammenhæng
 Tillidsvækkende og god til at skabe relationer
 Sætter en ære i at levere service i verdensklasse til vores kunder
 Kan holde hovedet koldt og humøret højt, selv når der er rigtig travlt
Dine personlige egenskaber er dog altafgørende – vi vil være sikre på, at du falder godt til i DLR
Kredit.
DLR Kredit har bestemt også noget til dig:
Vi har en arbejdsplads med rigtig gode kollegaer. Samtidig er DLR Kredit inde i en løbende
udviklingsproces, hvilket betyder, at du har muligheden for at være med til at præge arbejdet i en
mindre organisation. Vi har en dejlig kantine, DLR Kredits egen fredagsbar hver anden måned og hen
over året samles vi til forskellige sociale arrangementer. Du får både faglige og personlige muligheder
for udvikling. Der vil de første måneder være introduktionsprogram samt en mentorordning.
Interesseret? Er du interesseret i at høre mere om jobbet er du velkommen til at kontakte Anne Vig
Thomasen – Bech-Nielsen, Riber & Partner på tlf.: 21427065.
Søg stillingen via dette link
Om DLR Kredit
DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til landbrug og erhvervsejendomme. Vi er ejet
af ca. 50 pengeinstitutter. På vores kontor i København er vi 175 medarbejdere. Vi har desuden
tilknyttet 45 vurderingssagkyndige med base forskellige steder i landet. DLR Kredit er beliggende tæt
på Vesterport Station.
Søg venligst mere information på www.dlr.dk.
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