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ANALYTIKER TIL KREDIT, DATA & INTERNE MODELLER 
 
Basisbank søger en skarp analytiker til afdelingen for Kredit, Data & Interne modeller, som udgør en 
nøglefunktion i Basisbanks strategiske risikostyring.  

Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt fra udarbejdelse og validering af statistiske modeller til 
estimering af kreditrisiko, løbende ajourføring af vores forretnings- og arbejdsgange på 
kreditområdet, løbende ajourføring og implementering af kreditpolitikker og kreditmodeller, 
produktion og videreudvikling af ledelses- og bestyrelsesrapporter samt andre løbende ad hoc-
opgaver i tæt samarbejde med dine kolleger i afdelingen. Du vil få muligheden for at arbejde 
selvstændigt og vil i høj grad kunne være med til at udforme håndteringen af afdelingens opgaver. 

Din profil 
Du har en relevant teknisk kandidatgrad (ingeniør, cand.scient., finans, økonomi), og har et par års 
erhvervserfaring. Du er vant til at arbejde i Excel og SQL, og gerne VBA. Du er god til statistik og 
mestrer engelsk i både skrift og tale. Erfaring med SAS er en fordel.  

Vi forventer også, at du: 

• Arbejder metodisk og grundigt: Resultatet af dit arbejde vil ligge til grund for 
forretningskritiske beslutninger. 

• Arbejder selvstændigt, og har evnen til at drive udviklingsprojekter frem til succes: Vi er en 
lille afdeling med et stort ansvarsområde. 

• Er fagligt nysgerrig med lyst til at gribe nye udfordringer og finde effektive løsninger på dem.  
• Evner selvstændigt at tilegne dig ny teknisk viden og nye færdigheder af teknisk karakter.  
• Har masser af energi, godt humør og lyst til at være del af et stærkt team af gode kolleger i 

banken. 
 

Vi tilbyder 
Basisbank er en internetbank med fokus på at tilbyde private kunder de grundlæggende 
bankprodukter, man har brug for i hverdagen: Kort og netbank uden gebyrer. Det skal være enkelt at 
være kunde i banken, hvor man altid kun er et klik fra effektiv betjening og god kundeservice. Vi har 
75.000 kunder, og vores bankløsning er installeret på mere end 30.000 telefoner, tablets og 
computere i hele Danmark.  

Vi bor på Teglholm Allé i København i moderne og lyse lokaler ved vandet med egen kantine og 
omkring 100 dygtige medarbejdere. Vi er en lille bank og lægger vægt på godt samarbejde og 
effektiv vidensdeling på tværs af afdelinger og ledelsesniveauer. Hverdagen er kendetegnet af et 
inspirerende arbejdsmiljø, hvor professionalisme og høje ambitioner går hånd i hånd med godt 
kollegialt samvær og en uformel omgangstone. Vi tilbyder attraktive ansættelsesvilkår og en 
lønpakke efter kvalifikationer. 

Er du interesseret? 
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller Basisbank mere generelt, så er du velkommen til at kontakte 
afdelingschef Christian Dalbjerg på telefon 7022 0929. Vi glæder os til at høre fra dig og se din 
ansøgning samt CV, som du kan sende til job@basisbank.dk senest den 15. januar 2017. Der vil 
løbende blive indkaldt til samtaler. 
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