
 

 

 

CR Consulting er et nichekonsulenthus i vækst og derfor har vi brug for flere kollegaer til at varetage 
spændende konsulentopgaver indenfor den finansielle sektor. Vores fokus er risikostyring i danske 
banker. Her rådgiver og assisterer vi i udvikling, implementering og anvendelse af matematiske 
modeller samt regulatorisk fortolkning og forretningsimplementering – alt sammen for at understøtte 
bankerne i at tage deres risikostyring til næste niveau! 

Vi søger konsulenter med nogen relevant erfaring eller nyuddannede med ønske om en god start 
indenfor den finansielle sektor. Din erfaring kan komme fra enten et tidligere konsulentjob eller fra 
en rolle i den finansielle sektor. Er du nyuddannet, er det vigtigt, at du kommer med et stærkt ønske 
om at lære om risikostyring med en stejl læringskurve. Dine arbejdsopgaver vil spænde omkring 
forskellige aspekter af kreditrisiko, hvor vi leder efter dig der kan varetage kunderelaterede projekter 
indenfor 

• Udvikling og validering af matematiske kreditmodeller som bl.a. benyttes til risikostyring, 
prisfastsættelse og nedskrivninger, herunder IRB og IFRS 9 modeller 

• Udvikling og implementering af kvantitative risikostyringsværktøjer, for eksempel 
frameworks til overvågning og monitorering 

• Regulatorisk compliance, herunder hjælpe kunderne med at sikre at modeller og frameworks 
m.m. lever op til regulatoriske krav og implementeres i forretningen 

Da vi er en lille og dynamisk virksomhed, vil der, i tillæg til ovenstående, kunne opstå en række ad hoc-
opgaver, som kunder og projekter måtte efterspørge. Her er den væsentligste egenskab at være åben 
for hurtig omstilling og at trives med lidt uklarhed om opgaver, retning og så videre.  

Vi forventer, at du som minimum har en relevant kandidatgrad (f.eks. økonomi, finansiering, 
matematik, statistik, fysik el.lign.), og gerne 2 års relevant erhvervserfaring, som også kan komme fra 
et studiejob. Derudover forventer vi, at du har følgende egenskaber og kompetencer: 

• Lyst til at færdes i et dynamisk miljø, hvor alle kender alle 
• Gode kommunikations- og præsentationsevner, på såvel dansk som engelsk 
• Alsidige analytiske- og problemløsningsevner 
• Evnen til at arbejde selvstændigt og i teams 
• Interesse for at forberede og deltage i eksterne kundemøder 
• Brænder for at tilegne dig ny teknisk og/eller regulatorisk viden og færdigheder  
• Kendskab til statistiske metoder og matematisk modellering og interesse for at anvende 

teoretisk viden i praksis 
• Kendskab til regulering omkring IRB eller IFRS9 er en fordel, det samme er en vis forståelse af 

den finansielle sektor i Danmark, Norden og EU 
• Programmeringsevner er en fordel, men ikke et krav - specifikke sprog er ikke så afgørende  

Du har mulighed for at præge din hverdag og de projekter du indgår i, samtidig med at du arbejder 
sammen med kompetente og ambitiøse kollegaer. Da CR Consulting er en relativt nystartet 
virksomhed, er det vigtigt, at du har en imødekommende personlighed og er parat til at tage aktiv del i 
at skabe en god arbejdsplads, herunder sætte standarden for et fagligt stærkt og socialt arbejdsmiljø. 

Hos CR Consulting bliver du en del af holdet i en hurtigt voksende konsulentvirksomhed, hvor 
ambitionen er klar: Vi ønsker at være bankernes foretrukne og betroede samarbejdspartner inden for 



 

 

kreditrisikostyring. Vi er på nuværende tidspunkt 14 medarbejdere og har kontor ved Kongens Have i 
København og er ved at etablere os i Aarhus.  Vi tilstræber at skabe en spændende arbejdsplads med 
en stærk holdånd og et højt fagligt niveau. Vi tilbyder attraktive ansættelsesvilkår og en lønpakke 
efter kvalifikationer. Det er vigtigt at understrege at modsat nogle andre konsulenthuse er det en 
værdi for os at holde arbejdsugen rimelig – der kan selvfølgelig forekomme spidsbelastninger 
indimellem. Derudover er fleksibilitet vigtigt for, os uanset om det gælder hentning af børn, arbejde 
hjemmefra eller andet. Der må forventes lidt rejseaktivitet, da vi har kunder i hele Danmark – 
størrelsesordenen er nok 2-3 overnatninger om måneden, når der travlt. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller CR Consulting mere generelt, er du velkommen til at kontakte 
Hans Hjersing Dalsgaard på telefon 21233854 eller hans.dalsgaard@crconsulting.dk.  

Vi glæder os til at modtage din ansøgning samt CV, som du bedes sende til karriere@crconsulting.dk 
hurtigst muligt. Ansøgninger vil blive behandlet løbende og i fortrolighed. 
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