
Har du flair for at skabe struktur og orden? Trives du i en rolle som blæksprutte med 
en bred kontaktflade i organisationen og et arbejde, der består af både HR-opgaver og 
opgaver i kundesekretariatet? Så er du måske den medarbejder, vi leder efter. 

Vi søger en assistent, der skal udføre HR-opgaver samt være en del af kundesekreta-
riatet, hvor vi sætter en ære i at levere god service til både vores kolleger i rådgiver-
teamet og ikke mindst vores kunder.  

OM DIG
Vi forestiller os, at du har erfaring med kontrakter og administrative HR-opgaver samt 
CRM-systemer, gerne fra den finansielle sektor. 

Den ideelle kandidat: 
• Er serviceminded, engageret og har et godt overblik
• Arbejder selvstændigt og trives med mange forskelligartede opgaver
• Løser administrative samt rutineprægede opgaver med omhu
• Fungerer i en travl hverdag, hvor det at planlægge samt være på forkant er en selvfølge
• Har et godt kendskab til Microsoft Office-pakken, specielt Excel
• Læser og forstår kontraktsprog samt har kendskab til KYC og AML.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af support af vores rådgivere, onboarding af 
kunder, registrering i CRM samt opdatering af arbejds- og forretningsgange. Derud-
over vil der være on- og offboarding af medarbejdere, afvikling af e-learning og tests 
samt andre HR-relaterede opgaver.

Som person er du udadvendt, og trives med at have en bred kontaktflade i dit arbejde. 
Du har en udpræget ordenssans og kan have mange bolde i luften på engang. Du tager 
ansvar og initiativ i dit arbejde. 

VI TILBYDER
Vi tilbyder et attraktivt og spændende job i Aarhus med gode personaleforhold i en 
ambitiøs og dynamisk virksomhed. 

SØG JOBBET
Send din ansøgning, cv og andre relevante bilag i en samlet pdf-fil til 
ansoegning@formuepleje.dk. Ansøgningsfrist er den 30. september 2021. Samtaler vil 
blive afholdt løbende, og tiltrædelse forventes hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Hanne Kring, 
Sekretariatschef på telefon 87464917. 

FORMUEPLEJE SØGER 

HR-assistent/supporter  
til vores kontor i Aarhus

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.

Læs mere på formuepleje.dk
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