


INTRO
Økonom, matematiker, kommunikatør, HR-
medarbejder, softwarearkitekt eller antropolog – 
finanssektoren har brug for dem alle. Der er brug 
for dig, som vil have en karriere i en sektor, der 
udvikler sig. 

Finansvirksomheder udvikler nye produkter til 
det kontantløse samfund, forudser markeder og 
holder øje med lovgivning og regulering. Derfor 
har virksomhederne brug for medarbejdere, der 
har kompetencerne til at holde dem på toppen. 

Og netop derfor er finanssektoren et perfekt 
match for dig, der sigter efter en spændende 
karriere. 

Finansvirksomhederne er first movers i udvik-
lingen af nye digitale løsninger – netbanker, 
Mobilepay, Swipp, blockchain transaktioner - og er 
hele tiden på jagt efter ambitiøse og udviklingsori-
enterede it-folk, analytikere og forretningsudvik-
lere i alle afskygninger. 

Finansforbundet har samlet et lille udvalg af 
jobprofilerne i sektoren, som den ser ud i dag –
måske du kan finde dig selv i en af dem.

Join us on Facebook 
FFstudentcommunity Finansforbundet



Assurandør
En assurandør udvikler og plejer kunderelationer, 
sælger forsikringer og rådgiver kunderne om 
dækningsgrad m.m.

Business developer
Business developeren udvikler nye produkter og 
koncepter baseret på kundeanalyser og business 
intelligence. Developeren skal have et skarpt blik 
for, hvad der rører sig på markedet, hvordan kon-
kurrencen ser ud, hvad kunden efterspørger, og 
hvad der kan optimere forretningen. Produkterne 
kan spænde over flere felter fx selve bankforret-
ningen og it-løsninger.

Communication Consultant
Der er andet i finansvirksomhederne end tørre tal 
og hard core business. Der skal også kommunike-
res med kunderne, med offentligheden, med inte-
ressenterne og med medarbejderne i virksomhe-
den. Det sørger kommunikationskonsulenten for.

DET HANDLER IKKE 
OM AT DU SKAL 
KUNNE ALT – MEN 
AT LÆRE AT VÆRE 
UDADVENDT, DET ER 
SUPER VIGTIGT.
HUY LONG PHAN, 30
AGILE COACH, EXECUTION LEADERS – NORDEA
MSc Master of Computer Science (AAU)



Financiel Analyst
Financiel Analyst er en fællesbetegnelse for en 
række jobs. Fælles for dem er, at der er tale om 
højt kvalificeret analysearbejde på forskellige 
felter: det kan være markedsforhold, aktier, obli-
gationer, kapitalforhold, it og meget mere.

HR Consultant
Med 79.000 ansatte i finansvirksomhederne er 
der brug for mange HR-folk. Som HR consultant 
arbejder du med programmer, der sikrer, at med-
arbejdere og ledere er rigtigt sammensat og klædt 
på til at understøtte virksomhedens strategi og 
mål blandt andet ved at optimere organisationen, 
sparre med og coache ledere.

Compliance Officer
Finansvirksomhederne skal navigere i et hav af 
komplicerede regler, og en compliance officer 
sørger for, at både internationale, nationale og 
virksomhedens interne regler overholdes, når 
der fx udvikles nye produkter. Det er ofte en 
selvstændig enhed, der sikrer compliance på alle 
virksomhedens forretningsområder.

Credit Consultant
En credit consultant er ekspert i at vurdere virk-
somheden og kundens kreditrisici. Konsulenten 
godkender ansøgninger, sparrer med rådgiverne 
og klæder filialerne på, så de kan gennemføre en 
sund kreditgivning. 

Dealer
Dealeren handler med aktier, obligationer, valuta 
og rådgiver kunder om køb og salg og investe-
ringsmuligheder. 



Investment Controller
Investment controlleren arbejder med at sikre 
kvaliteten af bankens investeringsaktiviteter og 
overvåger, hvordan de porteføljer, som banken 
forvalter, performer. Investment controlleren 
arbejder tæt sammen med kundeorganisationen 
og kapitalforvalterne.

Process Designer
En process designer arbejder med at optimere de 
processer, der i sidste ende betyder, om kunden 
er tilfreds eller ej med kontakten til virksomhe-
den. Det handler om at effektivisere processerne 
uden at give køb på kvalitet og kundetilfredshed. 

Project Manager
Projektarbejde er meget populært i finansvirk-
somhederne, og inden for alle forretningsområder 
bruger man project managers til at drive og styre 
projekterne. 

DO WHAT YOU LIKE 
AND BECOME GOOD 
AT IT.
JENNY SJÖSTRÖM, 34
SENIOR CONSULTANT - DANSKE BANK 
MSc Management of Innovation & Business  
Development (CBS)



Risk manager
Risk manageren styrer virksomhedens risici 
ved at analysere virksomhedens aktiver og de 
trusler, som er centrale for de forskellige aktiver. 
Formålet med risk managerens arbejde er at sikre 
aktiver og egenkapital. Risk manageren kan også 
styre risici i et specifikt projekt.

Sales & Marketing Consultant
Udvikler og designer kampagner og arbejder med 
sociale medier, udarbejder print, billeder og film 
sammen med eksterne kommunikationspartnere. 

Software Engineer
En software engineer arbejder med at udvikle nye 
og innovative digitale løsninger samt vedligeholde 
de eksisterende løsninger. Finansvirksomhederne 
har fuld fart på den digitale udvikling, og software 
engineeren er it-eksperten, der kan udvikle de 
løsninger, der gør kundens møde med banken til en 
rigtig god oplevelse.

FAKTA: 
43 PROCENT  

AF DE ANSATTE I  
FINANSSEKTOREN  

HAR EN VIDEREGÅENDE  
UDDANNELSE.  

(= EN FORDOBLING PÅ 15 ÅR)



Solution Architect
Solution Architect arbejder med at optimere og 
vedligeholde de grundlæggende it-løsninger. Ofte 
handler opgaven om at få strategi, kundebehov 
og it-løsninger til at gå op i en højere enhed. 

Test manager
Kvalitet er et mål for, hvor godt et produkt lever 
op til forventningerne. Det er test managerens 
job at afdække, i hvor høj grad det er tilfældet for 
det produkt, han arbejder på, og hvad der skal 
gøres for at sikre, at kvaliteten er tilstrækkelig.

IT IS NOT  
NECESSARY TO 
FOLLOW THE  
PATH EVERYONE 
ELSE DOES.
FREDERIK GROTHE-MØLLER, 27 
CEO AND BUSINESS DEVELOPMENT - WMC 
FINANCIAL SERVICES
Stud.polit (KU)



Rådgiver
Privatkunderådgiveren analyserer og rådgiver om 
kundens økonomiske behov. Rådgiveren kommer 
hele vejen rundt om kundens økonomi og hjælper, 
så kundens behov og drømme så vidt muligt 
indfris.

Erhvervsrådgiveren rådgiver virksomhederne om, 
hvordan de indretter økonomiske rammer, der 
bedst udvikler virksomhedernes forretning.

Investeringsrådgiveren plejer og udbygger kundens 
formue. Rådgiveren skal hjælpe kunden til at finde 
balancen mellem at få et tilfredsstillende afkast, og 
den risiko, man er villig til at tage på sine investe-
ringer.

AT VÆLGE VEJEN 
SOM  RÅDGIVER  
BETYDER OGSÅ  
AT VÆLGE  
MULIGHEDEN FOR AT 
SKAFFE EN INDTÆGT 
OG STARTEN PÅ EN 
KARRIERE MED DET 
SAMME!
IDA MIKKELSEN, 29
PRIVAT FINANCIAL ADVISOR – HANDELSBANKEN
AP Graduate in Financial Management



GRADUATE PROGRAMS
De fleste store pengeinstitutter har graduate  
programs. Som graduate skal du gennem et 
forløb på typisk halvandet til to år, hvor du med 
et vist interval roterer rundt i virksomheden, 
så du får en god fornemmelse for de forskellige 
områder, virksomheden arbejder med. Undervejs 
deltager du i flere kursusforløb sammen med 
andre graduates. Graduate programs er en kick-
starter til en karriere i finanssektoren.

FAKTA: 
FINANSSEKTOREN LEDER EFTER NYE 

OG DIVERSIFICEREDE TALENTER:

OMKRING 3/4 AF DIREKTØRER  
FRA VERDENS FINANSIELLE  

VIRKSOMHEDER SIGER, AT DE I 
DAG LEDER EFTER MEDARBEJDERE 

MED ET MEGET BREDT  
SPEKTRUM AF KOMPETENCER

(Kilde: PwC Annual Global CEO Survey -  
Key talent findings in the fionancial services sector)



FINTECH
Fintech er et af verdens hurtigst voksende 
forretningsområder. København er helt fremme 
med et fintech community i eksplosiv vækst 
og er blandt andet hjemsted for verdens første 
Bitcoin-børs. Fintech folkene udvikler digitale 
løsninger, der understøtter finansielle ydelser og 
arbejder blandt andet med blockchain teknolo-
gien. Fintech-miljøet er perfekt for dig, der vil 
bruge din it-faglighed til at skabe innovative og 
banebrydende digitale løsninger.

Finansiel iværksætter
Iværksætteren gentænker traditionelle forret-
ningsmodeller, adopterer nye teknologier og ska-
ber innovative produkter til den finansielle sektor. 
I København er det muligt at få tag over hovedet 
og foden under eget bord i Copenhagen Fintech’s 
iværksætter-hub, mens ideerne udvikler sig til 
flyvefærdige finansielle produkter og services.

COPENHAGEN FINTECH 
The World Bank ranked Denmark the easiest 
place to do business in Europe in 2012-2016, 
which is just part of why Denmark, and the capi-
tal city of Copenhagen, is an attractive market for 
FinTech-activities.

COPENHAGEN FINTECH has the ambition to 
bring together all stakeholders with an interest in 
creating growth in Danish FinTech. 

COPENHAGEN FINTECH is the owner of the co-
workingspace & innovation lab - COPENHAGEN 
FINTECH LAB - which is situated at Finansfor-
bundet in central Copenhagen.



FAKTA  2016:

79.000 
JOBS I FINANSSEKTOREN

66.500 
NYE STUDERENDE  
PÅ VIDEREGÅENDE 

UDDANNELSER
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finansforbundet.dk/ffstudentcommunity

HAR DU STYR PÅ DINE MULIGHEDER  
I FINANSSEKTOREN?

VI STYRKER DIN VIDEN  
OG DIT NETVÆRK


