
Formuepleje søger en dygtig talknuser til en nyoprettet stilling som CFO for Formuepleje Ejendomme, 
som er den division i Formuepleje, der har ansvaret for den daglige drift af vores ejendomsfonde.
Afdelingen administrerer i dag tre ejendomsfonde med en samlet formue på ca. 380 mio. kr. og en  
investeringskapacitet på over 1 mia. kr. En ny ejendomsfond forventes udbudt i foråret 2021. 

OM JOBBET
Med reference til ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard vil du blive en del af et mindre team, der 
varetager alle opgaver i forhold til udbud af udlejningsejendomme som investeringsprodukt til eksterne 
investorer. Selve ejendomsadministrationen er outsourcet, mens driften af ejendomsfondene og de  
mellemliggende holdingselskaber varetages af CFO’en. 

I stillingen kommer du således til at yde et væsentligt bidrag i forhold både store og små opgaver i  
afdelingen. Du vil komme til at arbejde sammen med motiverede kolleger i hele Formueplejekoncernen 
og få en bred berøringsflade både internt og eksternt. Da stillingen er nyoprettet, vil du få stor  
indflydelse på arbejdets organisering.

Stillingen vil bl.a. omfatte følgende:
• Opfølgning på perioderegnskaber og driftsrapporter udarbejdet af ejendomsadministrator
• Performancerapportering til ledelse og investorer
• Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning
• Kontakt til revisor og ejendomsadministrator vedrørende regnskabsforhold og skat
• Ansvarlig for udarbejdelse af årsrapporter i samarbejde med revisor
• Overordnet likviditetsstyring og optimering af belåning
•  Analyse af potentielle investeringer i samarbejde med ejendomsdirektøren og eksterne  

rådgivere
• Bistand i forbindelse med køb og salg af ejendomme og selskaber
•  Deltagelse i udarbejdelse af udbudsmateriale for nye fonde og opdatering af  

investoroplysninger for bestående fonde i samarbejde med ejendomsdirektøren  
og Formueplejes Legal-team 

Faglige kvalifikationer
•  En relevant økonomisk uddannelse som f.eks. HD eller Cand. Merc. Aud.
•  Erfaring fra revisionsbranchen, ejendomsbranchen eller relevant erfaring fra en økonomifunktion

VI TILBYDER
Et spændende job i en vækstorienteret afdeling hos Danmarks største uafhængige kapitalforvalter.  
Hos Formuepleje får du godt 100 engagerede kolleger, og vi har en åben og inspirerende samarbejds-
form og et godt arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved frihed under ansvar. Vi tilbyder gode personale-
forhold med kantine, frugtordning, sundhedsforsikring mv. 

VIL DU VIDE MERE?
For mere information om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig er du velkommen til at 
kontakte ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard på telefon 28 80 80 00 eller Head of Operations Steen 
Lunde på 22 43 56 35. Da vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, afholdes samtaler løbende. Ansøg-
ninger med CV kan sendes som samlet pdf-fil til CFO@formuepleje.dk. Skriv ”Formuepleje Ejendomme”  
i emnefeltet.

FORMUEPLEJE SØGER 

Chief Financial Officer (CFO)  
til Formuepleje Ejendomme i Aarhus  

formuepleje.dk

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 
100 dedikerede medarbejdere fordelt  
på hovedkontoret i Aarhus og på 
kontoret i Hellerup.
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