
SpareBank 1 Markets er et av de ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr tjenester innen analyse, finansiell 
rådgivning og megling av aksjer, fremmedkapital, valuta- og renteprodukter. Vi er i prosess med å styrke vår industrielle plattform og 
markedsposisjon gjennom en overtakelse av SpareBank 1-alliansens kapitalmarkedsområder og Swedbanks virksomhet i Norge innen 
ECM, DCM HY, samt en samarbeidsavtale og kjøp av 25% av SPG Corporate. Vi er foreløpig rundt 160 ansatte med kontorer i Oslo, 
Stavanger, Trondheim, Ålesund samt tilstedeværelse i New York.

Vi ønsker å styrke vår Risk Management avdeling, og søker etter en medarbeider

Risk Controller

Arbeidsoppgaver
• Identifisere, analysere, evaluere og håndtere relevante risikofaktorer
• Kontroll og stresstesting av markeds-, likviditets- og kredittrisiko
• Vedlikehold og utvikling av risikomodeller
• Bistå selskapets kredittkomite
• Utarbeidelse av kontroller og oppfølgning av regulatoriske krav
• Deltagelse i prosjekter innenfor varierte fagområder

Ønskede kvalifikasjoner 
• Høyere utdanning på masternivå innen økonomi/finans med gode resultater
• Relevant arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke
• God kompetanse i Excel. Erfaring med programmering (eksempelvis

Python/R/Matlab) er en fordel
• Kjennskap til verdipapirforetak eller annen regulatorisk virksomhet er en fordel

Personlige egenskaper 
• Analytisk
• Strukturert og nøyaktig
• Selvstendig og løsningsorientert
• Tar initiativ og er nysgjerrig av natur
• Trives i en hektisk arbeidshverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver
• Faglig interesse for finans

Hva kan vi tilby deg?
Til den rette kandidaten kan vi tilby en svært interessant og utfordrende stilling 
i et verdipapirforetak i sterk vekst, med varierte arbeidsoppgaver og gode 
påvirkningsmuligheter. Videre legger vi til rette for faglig utvikling gjennom kurs 
og seminarer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø og 
dyktige kollegaer. Arbeidssted vil være vårt kontor i Trondheim eller Oslo.

Risk Management avdelingen i SpareBank 1 Markets AS har hovedansvar for kontroll og stresstesting av foretakets markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko. 
Avdelingen er en del av andrelinjen i selskapet. Vi søker en kandidat med økonomisk utdannelse på masternivå, og som gjerne har arbeidserfaring fra finans, 
konsulentbransjen eller revisjon, til stillingen som Risk Controller ved vårt kontor i Oslo eller Trondheim. 

Søknad registreres her og skal inkludere søknadstekst, CV, vitnemål og øvrige dokumenter. Opplys om ønsket arbeidssted i søknadsteksten. 
Søknadsfrist er senest fredag 23. september, men vi oppfordrer kandidater til å søke snarest. Søknader vil bli behandlet fortløpende.
Ved spørsmål kan Leder Risk Management Øystein Sjøtrø Espedal nås på tlf 241 33 626 og oystein.espedal@sb1markets.no 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1889&ProjectId=145874&DepartmentId=21716&MediaId=4634

