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Erfarne konsulenter til Risk & Compliance - PwC
Med en omsætning på DKK 1.925 mio. i regnskabsåret 2014/15 er PwC Danmark i dag et af
de største firmaer i landet inden for deres tre hovedområder: Revision, Skat og Rådgivning.
PwC betjener en betydelig del af Danmarks største virksomheder samt offentlige og
halvoffentlige institutioner og har en solidt funderet portefølje af kunder inden for de fleste
brancher.
PwC’s vision er at være det revisions, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest
værdi for vores relationer.
For vores klient søger vi derfor erfarne konsulenter med erfaring indenfor Risk & Compliance
i den finansielle sektor omfattende bank, pension og forsikring, real kredit og asset
management.
Financial Services udfører rådgivningsopgaver inden for en lang række emner
Du vil blive tilknyttet Risk & Compliance, som er et specifikt kompetenceområde i Financial
Services. Der arbejdes med risk management, risk governance og compliance ofte i
tværgående teams. I Financial Services findes der mange forskellige uddannelsesretninger,
blandt andet økonomer, dataloger, jurister, aktuarer, samfundsfaglige og naturligvis også
revisorer.
Faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du har 3 - 7 års erfaring med den finansielle sektor som industri, enten
som konsulent med fokus på Financial Services eller med erfaringen som medarbejder fra
industrien.
Det vigtigste er, at du forstår store finansvirksomheders forretningsmodel, herunder de
stadig stigende krav til Risk & Compliance.
Derudover ser vi gerne, at du har stærke kompetencer inden for mindst ét af følgende
fagområder:.

IFRS 9 (kredit modeller og hensættelser til tab)

Kapital optimering hernder CRD IV, CRR og RWA

Anti money Laundery (AML) og Fraud Management

Market risk, CVA og EMIR

Solvens II

MiFID II

Risk Management – Financial og Governance

Market Abuse MAD/MAR

Financial Regulation

Stor berøring med financial reg. generelt

Personlige kvalifikation
Det er vigtigt, at du ser dig selv som værende entreprenør samt kunde- og
forretningsorienteret. Derudover kan du karakteres som følgende:

Analytisk og hårdtarbejdende

Resultatorienteret og kvalitetsbevist

Dygtig til at kommunikere – og har nemt ved dialog både verbalt, skriftligt og
figurativt

Team player

Evne til hele tiden at udfordrer tingene til det bedre

Social og teamorienteret

Anvender empati og humor i den personlige kommunikation

Fleksibel og trives med forandringer

Initiativrig, intelligent og selvmotiverende.
Karriere og udviklingsmuligheder
Medarbejdernes kompetenceudvikling er meget vigtigt for PwC,. Du vil derfor opleve en
kultur og et miljø, der udstråler læring, kunnen og lyst til at udvikle sig, både personligt og
fagligt.
Alle medarbejdere tilbydes løbende uddannelse. Behovet for uddannelse aftales individuelt
mellem medarbejder og counsellor på de halvårlige udviklingssamtaler. Alle afdelinger har
hver deres specifikke kursusprogram, som generelt er meget omfattende.
Vejen videre frem er op til dig, men du får kyndig hjælp og vejledning til at sammensætte
netop det arbejdsliv, du ønsker.
PwC tilbyder
Et udfordrende job i en stor, international virksomhed med løn efter kvalifikationer og mange
nye muligheder. PwC’s medarbejdere tilbydes en omfattende personlig og faglig udvikling,
forsikrings- og pensionsordning, gode barselsforhold, feriefridage samt et omfattende
program af sociale arrangementer gennem deres personaleforening.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Torben Schiermer hos European
Search Company; +45 2965 1105, ligesom du kan søge stillingen ved at sende dit CV
sammen med en motiveret Ansøgning til: ts@europeansearch.dk att: “Risk & Compliance PwC”

Er du PwC?

PwC er stedet, hvor de største talenter møder erhvervslivets beslutningstagere. Vores tre forretningsområder er revision, skat og rådgivning, og vi har en unik markedsposition. I Danmark får du 1.700
kolleger, der kombinerer deres store faglighed med en stærk evne til at bygge relationer, skabe værdi og levere kvalitet. Vi er ambitiøse, stiller store krav og arbejder sammen for hele tiden at blive
skarpere. Med 208.000 kolleger i 157 lande har du aldrig langt til viden og udvikling. Succes skaber vi sammen. Er du en PwC’er?

