
 

 

 

Senior Risk Underwriter  
 

Porteføljestyring og kreditvurdering af dansk erhvervsliv  
 Brancheansvar for fødevaresektoren 
 International profilering 
 Beslutningskompetence på højt niveau 

 
 Som Senior Underwriter i Atradius bliver du del af et kompetent team af Underwritere, der arbejder med forsikring af 
betalingsrisici på danske og baltiske virksomheder. Vi har fokus på danske risici, men du opnår samtidig et godt indblik 
i internationalt erhvervsliv, da vores portefølje dækker en lang række multinationale koncerner. 

 
 Du får ansvaret for at overvåge, kreditvurdere og styre risici inden for 2-3 sektorer, med primært fokus på 
fødevaresektoren, der har strategisk betydning for Atradius. Blandt vores kunder tæller vi en lang række af Danmarks 
førende fødevarevirksomheder, og det er dig, der skal fastlægge Atradius’ holdninger på området.  

 
Du vil opleve meget betydelige frihedsgrader og beslutningskompetence på et niveau, som er svært at finde andre 
steder i den finansielle sektor. En vigtig del af jobbet er samarbejdet med kolleger i Danmark og internationalt. Et 
samarbejde, der bygger på god kommunikation med kunder og købere/risici – oftest på CFO niveau.  

 

Faglige kvalifikationer – du skal være dygtig! 
 Du har flere års erfaring med regnskabsanalyse og risikostyring  
 Du har finansiel indsigt og en uddannelse som f.eks. cand.merc., HD i finansiering eller regnskab  
 Du er forhandlingsvant på alle niveauer 
 Du har dansk som modersmål og behersker engelsk i både skrift og tale 
 Det er en klar fordel, hvis du har erfaring med fødevarebranchen i Danmark 
 
Personlige kvalifikationer – du skal vise styrke og integritet! 
 Du er analytisk, har øje for detaljerne og samtidig et godt overblik 
 Du har god beslutnings- og gennemslagskraft  
 Du er en stærk kommunikator og formår samtidig at formidle dine budskaber med en vis politisk tæft 
 Du har sans for godt købmandskab, og du evner at omsætte det til resultater 
 Du arbejder selvstændigt, men værdsætter også samarbejde på tværs af fag- og landegrænser 
 
Vi tilbyder 
Et job med udfordringer i et professionelt miljø med store muligheder for faglig og personlig udvikling. Hertil kommer 
en attraktiv lønpakke. Du vil gennemgå et intensivt introduktionsforløb og bliver del af et stærkt team, hvor vi arbejder 
seriøst, men også har det sjovt. 
 

Er du kvalificeret og interesseret?  
Så send din ansøgning med CV til:  JOB-DK@atradius.com hurtigst muligt og gerne inden 15. oktober 2018.  
Senior Manager Michael Sindberg kan kontaktes på tlf. 33 26 50 00 for mere information. 

  
 Atradius er førende i Danmark inden for kreditforsikring, garantier og erhvervsinkasso med mere end 90 års erfaring og en markedsandel på 

60%. Vi tilbyder løsninger, der understøtter vækst ved at forbedre den økonomiske stabilitet, forenkle kreditstyringen og reducere 
kreditomkostningerne. Vores kunder er et bredt udsnit af store og små virksomheder inden for alle brancher. Vi er en del af et globalt 
kreditforsikringsselskab med 3.700 medarbejdere i mere end 50 lande og ejet af forsikringskoncernen Grupo Catalana Occidente. I Danmark 
beskæftiger vi ca. 100 medarbejdere og har kontor i Århus og København.  Se mere på  www.atradius.dk og  www.atradius.com  

 


