
Regnskabsanalytiker
- til vores erhvervsafdeling i Sønderborg

Brænder du for at arbejde med tal og analysere regnskaber? Er du struktureret og an-
svarsbevidst? Og kan du se dig selv udarbejde regnskabs- og kreditanalyser på erhvervs-
kunder i en lokal sparekasse?

Så er du måske lige den regnskabsanalytiker, vi søger til vores kontor i Sønderborg. 

Dine arbejdsopgaver: 
Med reference til en af vores erhvervschefer vil du indgå i et team med ansvar for udarbejdelse 
af regnskabs- og kreditanalyser på vores erhvervskunder. Dit arbejde vil danne grundlag for en 
kreditvurdering af erhvervskunden og dermed være et vigtigt led i sparekassens kreditformidling. 

Du vil i din hverdag bl.a. have til opgave at analysere på erhvervskundernes årlige regnskabsaf-
læggelser, udarbejde koncernopstillinger og beregne sikkerhedsværdier. 

Du bliver medansvarlig for:
- en ensartet og effektiv centralisering af sparekassens regnskabs- og kreditanalyser
- overholdelse af sparekassens politikker og forretningsgange på området
- udvikling og procesoptimering i erhvervsafdelingens arbejdsgange

Dine kvalifikationer:
- Du er struktureret og detaljeorienteret
- Du er ansvarsbevidst og selvstændig
- Du er positiv, forandringsparat og trives i et uhøjtideligt miljø
- Du kan bevare overblikket og arbejdseffektiviteten trods travlhed og korte deadlines
- Du har erfaring med regnskabsanalyser og gerne med en kreditmæssig vinkel evt. fra erfaring i 

den finansielle sektor
- Du har regnskabsteorien på plads via en relevant uddannelse på HD- eller kandidatniveau
- Du har gode IT-færdigheder og er systemstærk

Hvad kan vi tilbyde dig?
En arbejdsdag i Broager Sparekasse er præget af åbne døre, højt til loftet og en uformel tone. 
Vi er en lille organisation, hvor der ikke er langt fra den enkelte medarbejder til direktøren, og 
hvor alle bliver hørt. Du har gode muligheder for faglig sparring samt fleksible arbejdstider ud fra 
tilgangen frihed under ansvar.

Løn efter kvalifikationer. 

Er du interesseret?
Send din ansøgning og dit CV til hr@broagersparekasse.dk senest d. 22. november 2021. Vi 
holder samtaler løbende.

Storegade 27
6310 Broager

Kastanie Allé 8
6400 Sønderborg

Rådhuscentret 43
6500 Vojens

Skrænten 5
      6200 Aabenraa 

Om Broager Sparekasse 
Broager Sparekasse er en lokal spare-
kasse, der har eksisteret siden 1845. 
Vi er en arbejdsplads med omkring 60 
medarbejdere fordelt på fire filialer i 
Broager, Sønderborg, Aabenraa og Vojens. 
Vores størrelse gør os til en nærværende 
sparekasse med fokus på de individuelle 
løsninger til vores privat- og erhvervs-
kunder.

Ordentlighed og vindermentalitet er de 
værdier, vi baserer vores rådgivning på, 
men også vores ageren over for hinanden 
i organisationen. Indtjeningen har de se-
neste år været stabilt stigende i Broager 
Sparekasse, men også medarbejdernes 
arbejdsglæde er steget markant, og den 
ligger over gennemsnittet for resten af 
landets pengeinstitutter.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du vel-
kommen til at kontakte erhvervschef Jacob 
Ennesen Schmidt på tlf. 74 18 38 11 eller 
underdirektør Morten Vestergaard på tlf. 74 
18 38 47.

Du kan læse mere om Broager Sparekasse 
på www.broagersparekasse.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.


