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Manager to Risk Assurance – PwC
For vores klient PwC søger vi erfarne konsulenter på Manager-niveau med erfaring inden for risici
og kontroller i den finansielle sektor omfattende bank, pension og forsikring, real kredit og asset
management.
Intern revision, der er en del af Risk Assurance i PwC, har en vækstplan, og vi oplever øget
efterspørgsel efter vores ydelser. Vi søger talenter, der har en dybdegående forretningsforståelse
og ønsker at bruge den til at skabe værdi for vores kunder og relationer. Det er vores målsætning
at skabe den førende nordiske leverandør af interne revisionsydelser. Hvis du nyder at arbejde i et
miljø, hvor der er højt til loftet, og hvor du vil blive udfordret på både dine faglige og sociale
kompetencer, er det dig, vi søger. Du kommer desuden til at arbejde sammen med hele "PwChuset" i et internationalt iværksættermiljø.
Som en del af Risk Assurance teamet vil du skulle arbejde med rådgivning af operationelle,
compliance og strategiske risici med nogle af Danmarks største kunder inden for Financial Services
segmentet og på den måde få en nøgle-rolle som kommerciel sparringspartner til C-level. Du
brænder derfor for forretningsudvikling, salg og at levere professional rådgivning samt at skabe
langvarige løsninger for vores kunder.
I afdelingen udvikler og optimerer vi vores kunders forretning og kontrolmiljø. Det gør vi med en
systematisk og struktureret tilgang og ved at hjælpe dem med at identificere, vurdere og håndtere
risici. Vores kundeportefølje er bred, og du vil derfor arbejde med flere kunder og mange
forskelligartede problemstillinger. Arbejdsopgaverne er meget differentierede og består af alt fra
vurdering af risici og kontroller, over procesrevisioner og effektivisering af forretningsgange til
virksomhedsrådgivning i forbindelse med potentielle investeringsprojekter. En stærkt analytisk
tankegang samt ønsket om og evnen til at skabe værdi for klienterne er en god ballast for at
bestride stillingen.
Jobbet indeholder en meget stor grad af fleksibilitet, hvor du selv er med til at tilrettelægge og
prioritere dine opgaver, som ofte vil afspejle dine kompetencer og interesser. Du får også mulighed
for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaver, som du endnu ikke har erfaring med, og derved
udbrede dine kompetencer.
Faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du har 5-7 års erfaring med den finansielle sektor som industri, enten som
konsulent med fokus på Financial Services eller med erfaring som medarbejder fra industrien.
Det vigtigste er, at du forstår store finansvirksomheders forretningsmodel, herunder de stadig
stigende krav til Risk Assurance. Af arbejdsopgaver du vil blive involveret i kan nævnes;

Analyse og revision af virksomheders risici og kontroller

Arbejde dedikeret med operationel, compliance og strategisk risici

Optimering, udvikling og effektivisering af virksomheders kontroller og processer med henblik
på at øge sandsynligheden for at vores kunder når deres mål





Virksomhedsrådgivning i forbindelse med optimering af processer
Udvikling, salg og leverance af de ydelser vores kunder har brug for i dag og i morgen
Dybdegående analyser af kvantitativt såvel som kvalitativt materiale som belæg for
strategiske og driftsbeslutninger hos vores klienters virksomheder.

Personlige kvalifikationer
Det er vigtigt, at du ser dig selv som entreprenør samt kunde- og forretningsorienteret. Du er
selvmotiverende og drives af ambitiøse målsætninger og at gøre en forskel. Du har dokumenteret
erfaring med at opbygge og vedligeholde relationer på senior management-niveau. Den ideelle
kandidat har en faglig relevant baggrund og har arbejdet med store og gerne internationale
virksomheder, samt salg og forretningsudvikling. Du har stærke analytiske kompetencer
kombineret med en konsulenttankegang, hvor ønsket om at optimere og udvikle virksomheder står
højt. En faglig ballast inden for intern revision eller risiko og kontrol er ligeledes en fordel.
Derudover kan du karakteriseres som følgende:

God forståelse af risici og interne kontroller

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 udfordre 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, forsikringsog 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 Brian Ranvits hos European Search
Company; +45 2048 0548, ligesom du kan søge stillingen ved at sende dit CV til:
bra@europeansearch.dk att: “Risk Assurance - 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?

