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HENRIK NIELSEN 
 

 

  

  

 

Ex finansansat søger nye udfordringer. 
På udkig efter kontorarbejde. Har for nylig taget et kursus i 

Økonomistyring, da det bl.a. giver indblik i bogføring, debitor- og 

kreditorstyring, fakturaer og Excel. Jeg forventer at være på 

arbejdsmarkedet i mange år endnu, så der er fortsat masser af 

krummer i mig. 

 

Sætter mig ind i mine arbejdsområder og er god til at formidle det. 

Tænker rundt om kunder og brugere og ser på muligheder.  

Arbejder struktureret, detaljeret, er opfølgende, vant til tidsmæssige 

deadlines, flexibel, en rolig type og en holdspiller.  

 

 

KOMPETENCER 
 

• Erfaring med virksomhedskunder 

og privatkunder fra Finans 

 

• Erfaring med kontor/kundeservi-

ce/administrative opgaver 

 

• Sætter en ære i at få styr på 

opgaverne 

 

• Sprog dansk og engelsk 

 

• Tænker rundt om kunder og 

brugere og ser på muligheder  

 

• Motiveres af at kunne hjælpe 

kunder  

 

 

 

 

 

 

 

Uddybning 

 

• Har haft daglig kontakt med 

kunder pr. telefon, brev eller mail 

i Finanssektoren på dansk eller 

engelsk i mange år. 

 

• Jeg er lærenem og flexibel 

arbejdstidsmæssigt. 

 

• Jeg er troværdig, empatisk, 

voksen og venlig 

 

• Er talminded, hurtig i opfattelse 

og arbejder struktureret 

 

 

 

ERHVERSERFARING  

 

Senior Specialist i Collateral Management ansat i Nykredit Portefølje 

Administration (NPA) 

 

Juni 2012 –> Oktober 2021 

 

At være ansat i en porteføljeadministration indebærer et stort ansvar 

samt kontaktområde til alle mulige fagområder som kundens forlæn-

gede arm. Arbejdet i Collateral Management omfatter OTC colla-

teralaftaler for pensionskasser, investeringsforeninger samt kapital-

fonde. 

 

Bl.a. Ansvarsområder 

 

• Daglig telefon- samt skriftlig kontakt til banker, 

porteføljemanagers samt erhvervskunder værende 

pensionskasser, investerings- og kapital-foreninger samt 

hedgefonde i både ind- og ud-land. 

 

• Undervisning af kolleger/studentermedarbejdere/Simcorp 

personale i collateral. 

 

• Læsning og opsætning af juridiske finansielle kontrakter i system 

Simcorp Dimension og sikring af, at stamdata var korrekte. 

Bl.a. Successer 

 

• Initierede problemstillingen og hjalp bl.a. en kunde til at få  

DKK 120.000 ud af en kreativ collateral bankmodpart. 

 

• Sammen med en kollega stod jeg for den kæmpemæssige 

opgave med koordinering samt den fulde systemmæssige 

opsætning af de nye VM Margin regler for OTC Collateral pr 

1/3-2017 for alle Nykredit Portefølje Administrations kunder.  

 

• År 2015 lavede alene fuld systembeskrivelse til Margin Call 

Actions, da Simcorp Collateral Manager regnede forkert, hvilket 

medførte et IT-projekt, hvor vi måtte lave egne regneregler, 

indtil Simcorp fik rettet deres fejl. 
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SPROG 
 

• Dansk     

Modersmål  

 

• Engelsk  

Finansielt flydende i skrift og tale 

 

• Tysk 

Forstår sproget men er rusten i 

tale 

 

• Svensk og Norsk 

Forstår det nogenlunde, men 

skriver og taler det ikke. 

 

 

 

UDDANNELSE/KURSER/CERTIFI-

CERINGER 
 

• 6 ugers kursus fra Regnskabs-

skolen i Økonomistyring med E-

conomic og Excel år 2022 

 

• 1 uges kursus fra 

Regnskabsskolen i Bogføring og 

Regnskabsforståelse år 2022 

 

• GDPR og AML-tests årligt så 

længe Nykredit har krævet det 

 

• Eurex Clearer Test – Spitze år 2000 

 

• Finansielt engelsk cirka år 1998 

 

 

 

 

 

IT KOMPETENCER 
 

• Visma E-conomic år 2022 

 

• Danløn år 2022 

 

• SQL Essential Training år 2021 

 

• Microsoft Office pakke 

 

• Simcorp Dimension ad hensyn til 

Collateral Management samt 

Porteføljeadministration 

 

• Rolfe Nolan ad hensyn til 

administration af Børsnoterede 

Derivater 

 

• Sungard Devon ad hensyn til 

Valutaoptioner 

Senior Operations Officer i Back Office i Nykredit Portefølje 

Administration  

Februar 2008 -> juni 2012 

 

Administration af pensionskasser, investeringsforeninger samt 

kapitalfonde indenfor alle mulige typer af underliggende 

investeringsprodukter typisk værende Aktier, Obligationer, 

Valutahandler, Indlån, Udlån, Money Market produkter, Repo 

forretninger, Indskud, Hævning, Private Equity, OTC Derivater samt 

Børsnoterede Derivater i forbindelse med kapitalfondsinvesteringer. 

 

 Bl.a. Ansvarsområder 

 

• Daglige penge og værdipapirkontroller samt sikring af at alle 

investeringsprodukter stemte enkeltvis samt samlet set på 

kundernes penge og depotkonti i deres banker. 

 

 

Senior Listed Derivatives Officer (Futures og Optioner på Futures) i 

Nordea Bank Danmark A/S  
1998 -> 2008   
 

Arbejdet dækkede alle aspekter af administration af futures samt 

optioner på futures. 

 

Bl.a. Succes 
 

• Lavede alene autodidakt fuld systembeskrivelse med formel-

indhold til Børsnoterede Derivater således, at Nordea Bank 

Danmark Listed Derivatives kunne være modtagested/Back-

Office for alle 4 nordiske lande i Nordea koncernen år 2007. 

 
Bl.a. Ansvarsområder 

 

• Daglig likviditets-/depots-afstemning herunder fejlfinding, 

korrespondance og rettelse af transaktioner. 

• Systemtests – sikring af stamdata i Rolfe Nolan (UK-system). 

 

 
TILLIDSHVERV 

 

Bestyrelsesmedlem og/eller Sekretær i lokal andelsboligforening ad 

flere omgange i 14 år.   

 

 

MENNESKET BAG 

 

Jeg er en stabil medarbejder, der er engageret, ansvarlig, omhyggelig, 

detaljeorienteret, procesorienteret, struktureret og prioriterer mit 

arbejde med tanke på deadlines.  Jeg kan lide at have overblik, holder 

øje med operationelle risici, tager ansvar for mine arbejdsopgaver og 

tænker kunderne ind i helhedsbilledet. Jeg tilstræber at nå arbejdet til 

tiden i samarbejde med mine kolleger på en tilfredsstillende måde. Jeg 

trives i et godt arbejdsmiljø med humor. Jeg er flexibel og en holdspiller. 

Jeg er rolig, venlig og hjælpsom. Jeg bor i en andelsboligforening og 

har deltaget i bestyrelsesarbejde ad flere perioder. Her får jeg altid 

Økonomirollen, da jeg holder øje med budget og regnskab. Jeg har 

været initiativtager til flere låneomlægninger. Jeg kan lide at gå ture, 

drikke ”Cafe Latte med rigtig mælk” og er til gode grin.   

  


