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BASISBANK SØGER JURIST TIL COMPLIANCE 
 
 
Du har kendskab til den meget omtalte ”regeltsunami”, der i disse år rammer den finansielle 
sektor med såvel stor hast som store krav til indretningen og tilrettelæggelse af virksomhedens 
arbejdsgange og rutiner. 
 
Den intensive regulering skræmmer dig ikke - faktisk opfatter du det som lidt af en udfordring at 
medvirke til at få et omfattende og ikke helt ukompliceret regelgrundlag til at fungere med det 
at være et lille og i vores tilfælde et meget specialiseret institut. 
 
Vi forestiller os, at du bliver en del af bankens ledelsessekretariat, der omfatter jura og 
compliance, med den mangfoldighed af opgaver, der løses her men at du helt centralt som de 
første store opgaver påtager dig at sikre, at de nye hvidvaskregler på en god og forståelig måde 
bliver en del af bankens dagligdag samt at vores omgang med persondata til fulde lever op til 
den nye persondataforordning, når den træder i kraft i 2018. Vi har ambitioner om at være 
blandt de bedste på disse områder. 
 
Om dig 
Du er formentlig cand.jur. eller cand.merc.jur. med interesse for compliance og meget gerne 
medbringende erfaring fra complianceopgaver fra en finansiel virksomhed. Som person har du en 
veludviklet social intelligens, da du vil få kontakt til alle medarbejdere i banken. Du kan 
planlægge og udføre dine opgaver selv. Du har mod på at være ansvarlig for helt centrale 
opgaver i bankens virke og har i øvrigt ambitioner om at blive omdrejningspunkt for bankens 
samlede compliancearbejde. 
 
Vi tilbyder 
Basisbank er en rendyrket internetbank med base på Teglholm Allé i København SV med en 
samlet medarbejderstab på ca. 100. Vi er en nichebank med et begrænset produktudbud og 
stræber efter at være gode til det vi gør samt være på forkant med udviklingen i de segmenter, 
hvor vi er aktive. Banken er privatejet og etableret i år 2000. Vi forfiner hele tiden 
forretningsideen og inden for rammerne heraf er der plads til visioner og virkelyst. Det afspejler 
sig i hverdagen, der er præget af en uformel omgangstone samt med rum og plads til gode idéer 
og kreative og pragmatiske løsninger på komplekse udfordringer. 
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer. Mulighed for betydelig indflydelse på egen dagligdag, faglig 
og personlig udvikling samt arbejde med compliance-perspektivet i sin helhed, ligesom vi har 
gode fysiske rammer i lyse og luftige lokaler med egen kantine. 
 
Sådan søger du 
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og cv til hr@basisbank.dk senest den 15. august 
2016. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefjurist Søren Møller-
Damgaard på telefon 6122 8989. 
 


