VI SØGER EN IT-ANSVARLIG

Hvidbjerg Bank
søger IT-ansvarlig
Vi søger en ambitiøs IT-ansvarlig med stærke kompetencer, der kan
tænke nyt, og som kan medvirke til at drifte og udvikle bankens IT-afdeling
Du skal naturligvis have en solid teknisk baggrund og
har du erfaring fra BEC eller den finansielle sektor, er
det et stort plus. Du skal trives med ansvar og være
klar til at tænke nyt. For du skal være med til at udvikle bankens IT.
STILLINGEN
DU SKAL BLANDT ANDET:
• Være ansvarlig for bankens IT-drift og IT-sikkerhed
• Være ansvarlig for, at bankens IT-afdeling er effektiv
og løsningsorienteret
• Være ansvarlig for IT-afdelingens prioritering og
fordeling af opgaver
• Implementere nye IT-systemer i samarbejde med
BEC og bankens fagansvarlige
• Vedligeholde bankens politikker og beredskabsplaner på IT-området
• Rapportere til bankens bestyrelse om sikkerhedsmæssige hændelser og overholdelse af bankens
politikker
• Foretage den daglige håndtering af GDPR, 			
herunder sikre anmeldelse af brud på datasikkerhed
og sikre korrekt registerførelse
• Netværks- og brugeradministration
• Være en nøglefunktion i bankens drift og have
kontakt til bankens øvrige medarbejdere og
samarbejdspartnere
FOR AT LYKKES I JOBBET SKAL DU HAVE:
• Overblik og arbejde struktureret
• Flair for IT og være fagligt funderet
• Lyst til at sikre smidig problemløsning og være
omstillingsparat
• Gode engelskkundskaber

• Overskud til et smil i hverdagen
• Lyst til at udvikle bankens IT-afdeling
IT-afdelingen er i Hvidbjerg Bank en vigtig nøglefunktion, som er afgørende for, at vi kan tilbyde
vores kunder de bedste løsninger. Vores IT-afdeling
servicerer også bankens øvrige medarbejdere og er
en vigtig spiller i bankens udvikling og daglige drift.
Vores IT-afdeling består i dag af en øvrig IT-medarbejder, hvor du som den IT-ansvarlige skal medvirke
til struktur og udvikling.
OM OS
Hvidbjerg Bank er en lokal bank i rivende udvikling,
med over 12.000 kunder og afdelinger i Hvidbjerg,
Struer, Viborg, Holstebro, og Hurup. Vi er en bank,
hvor værdier som troværdighed, nærhed, tillid og
handlekraft er nøgleord for både vores forretning og
den måde, vi omgås hinanden og vores kunder.
Banken benytter sig af BEC som IT-leverandør.
ER DU INTERESSERET I AT
UDVIKLE BANKENS IT-AFDELING?
Og kan du lide muligheden for at præge din egen
hverdag? Så skal du sende din ansøgning og dit CV
til HR@hvidbjergbank.dk. Hvis du har spørgsmål til
stillingen, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Chris Have på tlf. 9695 5225. Vi afholder
samtaler løbende.
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