
Vi byder mange nye kunder velkommen i Formuepleje i disse år, og gør derudover alt hvad 
vi kan, for at vore mange trofaste investorer skal opleve en fortsat optimal kundeoplevelse 
hos os. Året igennem er vi værter ved en lang række små og store arrangementer af såvel 
social som faglig karakter, der styrker netværket blandt kunderne, og sikrer at de oplever et 
højt informationsniveau. Til en nyoprettet stilling med base på vores hovedkontor i Aarhus, 
søger vi derfor nu en eventkoordinator, der kan være med til at udtænke, arrangere, afvikle 
og videreudvikle vores arrangementer.

Om dig
Den rette person er iderig, initiativ-lysten, super-koordinator med et godt overblik og ikke 
bange for at tage fat. Du kan byde ind med alt fra den gode idé til indhold og lokation –  
til hvad der vil gøre netop dette arrangement til en helt særlig oplevelse for Formueplejes 
eksisterende og potentielle investorer, som de ikke kunne have fået noget andet sted.  
Du arbejder erfarent med CRM-systemer, markedsføring og forhandling med udbydere  
af arrangementer, og er et åbent og vindende væsen, som giver gæsterne en oplevelse af 
at være 100% i centrum. Du har egen bil og er frisk på at komme med rundt i hele landet.

Der er med garanti ikke overvægt at rutineopgaver, og du skal kunne arbejde selvstændigt, 
når du er blevet grundigt briefet. Af typiske opgaver kan nævnes: Planlægning af arrange-
mentet; oprettelse af dette i CRM-system; Markedsføring af arrangementet i kundesystem 
og App samt andre kanaler; løbende opfølgning på tilmeldinger, afvikling af arrangementet, 
opfølgning samt brandslukning, når verden ændrer sig undervejs.

Vi tilbyder
I Formuepleje vil du opleve at blive en del af en stor, glad familie, som du helt sikkert  
vil komme til at holde af. Vi har travlt, men vi har det sjovt undervejs, og har en stærk 
holdånd. Vi løfter i flok og har altid vores kunder i fokus uanset hvad missionen måtte 
være. Din fysiske placering vil være i vores sekretariat i Aarhus, men du vil også have et 
tæt samarbejde med både rådgiverteam og kommunikation. Vi tilbyder en fuldtidsstilling 
og fleksible arbejdstider, da du også må påregne aftenarbejde. Vi har frokostordning,  
pensionsordning og mange hyggelige traditioner i personalegruppen.

Søg jobbet
Lyder overstående som dig, så send din ansøgning, CV og andre relevante bilag i en samlet 
pdf-fil til ansoegning@formuepleje.dk. Ansøgningsfrist er den 21. oktober 2019. Samtaler 
vil afholdes løbende, og tiltrædelse er hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Hanne 
Kring på telefon 31 46 49 17 og mail:hk@formuepleje.dk eller kundedirektør Helle 
Snedker på telefon 50 77 53 98 og mail:hs@formuepleje.dk.
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Om Formueplejekoncernen
Formuepleje er Danmarks største  
uafhængige kapitalforvalter, der har 
mere end 30 års erfaring i at udvikle 
optimale investeringsløsninger.  
Vi betragter vores investorer som med-
investorer og deler deres interesser i at 
skabe et attraktivt langsigtet afkast. 

Formuepleje har fokus på at bevare  
og øge formuer. Vores særlige investe-
ringskoncept er målrettet levering af 
højt risikojusteret afkast. Det betyder, 
at vi investerer med henblik på at få 
mest muligt afkast for så lav risiko 
som muligt. 

Formuepleje beskæftiger mere end 90 
dedikerede medarbejdere fordelt på 
hovedkontoret i Aarhus og på kontoret 
i Hellerup.
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