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Kendt ansigt vender tilbage til rødderne
og 2 voksne drenge, føler de hører til. Da Jyske
Banks hovedkontor er placeret i Silkeborg, har det
gennem årene betydet mange lange køreture.
I 2016 da muligheden bød sig, sagde Mikael ja til en
ny jobmulighed i Sydbank. Her har han de seneste
år arbejdet som forretningsudvikler med særlig
fokus på hvidvask-, persondata- og privatkunde
området.
”Jeg er rigtig glad for at være tilbage i Kreditbanken.
Det var skønt og spændende første gang, og jeg er
helt sikker på, at det bliver lige så godt igen”,
fortæller Mikael Jessen. ”Jeg ser frem til at bringe
alle mine kompetencer i spil, og udvikle compliance
området. Det er et område som får større og større
betydning i bankerne”.

Mikael Jessen

Mikael Jessen, 46 år, er pr. 1. juli startet som
compliancechef i Kreditbanken
Året var 1996, da Mikael Jessen første gang satte
sine fødder i Kreditbanken. Han var blevet ansat
som elev i banken. Det er en tid, han husker tilbage
på med glæde. Det var her de første spæde skridt
blev taget indenfor bankverdenen, og det var her,
grundlaget blev lagt for et arbejdsliv i den
finansielle sektor.
I en lang periode har Mikael Jessen oplevet
”bankverdenen” andre steder i Danmark. Det blev
til rigtig mange arbejdsår i Jyske Bank. I perioden
1999 til 2016 har Mikael Jessen beklædt flere
forskellige
jobs
som
investeringsrådgiver,
erhvervsrådgiver samt proceskonsulent.
Mikael har i alle årene holdt fast i sin base i
Rødekro. Det er her familien, der består af hustru

”Vi er glade for, at Mikael har valgt Kreditbanken
til”, fortæller bankdirektør Lars Frank Jensen. ”De
senere år er compliance området vokset drastisk i
banken, hvilket blandt andet skyldes øget
lovgivning både fra EU og de danske myndigheders
side. Vi har derfor valgt at opprioritere området
yderligere, så vi hele tiden er på forkant med
udviklingen og den gældende lovgivning. I den
sammenhæng er Mikael interessant på grund af
hans store kendskab til området. Og da vi samtidig
kender Mikael og hans måde at være på, så er det
et godt match for Kreditbanken.
Compliance handler i bund og grund om at
forebygge fejl. I alle livets forhold er der regler for
hvad der er rigtigt og forkert – det gælder også for
finansverdenen. De regler, der gælder for
finansielle oplysninger er langt mere omfattende
end dem der gælder på mange andre områder.
Compliance er derfor en handling eller proces, der
er med til at sikre, at banken overholder og opfylder
officielle krav og anbefalinger.
Vi har i Kreditbanken hele tiden haft stor fokus på
disse områder, men arbejdsopgaverne på området
fylder mere og mere, hvorfor vi har valgt at tilknytte
Mikael og drage nytte af hans stærke kompetencer
og erfaring”, slutter Lars Frank Jensen.

