Junior Compliance & Risk Analyst til Formuesforvaltning
Vi søker deg som ser etter en relevant deltidsjobb ved siden av studiet med oppstart i
september 2019. Dette er en gylden mulighet for deg som ønsker en karriere innen analyse,
virksomhetsstyring, og finans.
Formuesforvaltning er Norges største privateide konsern innen uavhengig
investeringsrådgivning som har virksomhet i Norge og Sverige. Konsernet har ansvaret for
ca. 76 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for familier, privatpersoner,
stiftelser og organisasjoner. Formuesforvaltning tilbyr helhetlig investeringsrådgivning der
kunder får tilgang til kompetanse innen finans, skatt, juridiske spørsmål og
forretningsførsel.
Du vil bli en del av avdelingen Compliance & Risk som i dag består av 3 personer. Avdelingen
har overordnet ansvar for regelverksetterlevelse og operasjonell risikostyring i konsernet.
I begynnelsen vil du bistå avdelingen med å drifte interne verktøy innen internkontroll,
risikostyring, og bidra i mindre kontroller av virksomheten. Stillingen vil gi mulighet til å
gjennomføre dataanalyser som en del av kontroller og prosjekter i avdelingen. Det vil gis
god opplæring i innfasingsperioden, både i prosessen og verktøy som anvendes. Stillingen
forutsetter en gradvis økning av ansvarsområder.
Gjennom arbeidet vil du lære om store deler av konsernet. Compliance & Risk er i tillegg
involvert som konsulent i mange konsernprosjekter for å ivareta regelverkskrav og sikre
effektiv drift.
Dette er en unik mulighet til å lære og utvikle seg på et faglig og profesjonelt nivå. Du vil få
grundig innsikt i hvordan Formuesforvaltning er bygd opp og mulighet til å være med på å
videreutvikle konsernet.
Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Drift av Compliance & Risk sine verktøy innen regelverk og risikostyring
Bistå med gjennomføring av kontroller på ulike virksomhetsområder
Analysearbeid
Bistå med internrapportering og utarbeidelse av rapporter
Delta i konsernprosjekter
Rådgiving til organisasjonen
Bidra til innovasjon og effektivisering av kontrollarbeidet gjennom bruk av IT-verktøy

Vi søker deg som:
•
•
•
•

Fullfører Bachelor eller Master innen økonomi, finans, revisjon, jus eller teknologi sommeren 2020
Kommuniserer godt på norsk, både skriftlig og muntlig
Strukturert
Har interesse for IT-verktøy

Som person er du analytisk, selvstendig og reflektert. Det er viktig at du kommuniserer godt
og presist både innad og utad i bedriften, er tilpasningsdyktig og representerer bedriften
på en god måte.

Omfang: Deltid ca. 40% frem til fullførte studier sommeren 2020. 100% etter fullførte
studier.
Oppstart: September 2019
Søknadsfrist: 26.08.2019
Ved spørsmål til stillingen rettes henvendelser mot Head of Compliance & Risk, Andriy Yartys
på andriy.yartys@formue.no eller +47 412 04 954. Interesserte bes sende søknadsbrev, CV
og kopi av karakterutskrifter og attester til rekruttering@formue.no.

