
Er du analytisk med flair for tal, Excel og Powerpoint og sætter en ære i at levere høj  
kvalitet i arbejdet? Så er det måske dig, vi har brug for i Formueplejes kapitalforvaltning.

Som vores nye studentermedhjælper bliver du en del af Formueplejes kapitalforvaltning 
med base i Aarhus. Du kommer til at indgå i afdelingens daglige arbejde, og dine opgaver 
vil spænde vidt. Du kommer bl.a. til at arbejde med opbygning af regneark, datasøgning 
og -behandling via Bloomberg, ad-hoc beregningsopgaver samt udarbejdelse af  
præsen tationer.

OM DIG
Vi forestiller os, at du er studerende på en videregående uddannelse inden for økonomi, 
finansiering eller anden relevant retning med databehandling som omdrejningspunkt. 

Den ideelle kandidat:
•  Er på 3.-5. semester på en bacheloruddannelse med fokus på finansielle og økonomiske 

forhold samt grundlæggende statistik og matematik 
• Har en ambition om at læse videre inden for økonomi og/eller finansiering
• Er analytisk med stærk base i Excel og Powerpoint
• Er resultatorienteret og sætter en ære i at levere høj kvalitet i arbejdet
•   Er en team-player, der også bidrager i forbindelse med praktiske ad hoc-opgaver, når  

der er behov for det
• Er stabil, engageret og har et godt humør

VI TILBYDER
Som studentermedhjælper i Formueplejes kapitalforvaltning bliver du en del af et samlet 
team på cirka 20 kollegaer fordelt på flere forskellige aktivklasser og analyseområder.  
Du vil gennem en studierelevant stilling på 15-20 timer om ugen (i eksamensperioder  
er vi naturligvis fleksible) være medvirkende til at omsætte teori til praksis og målbare 
resultater. Du bliver ansat på attraktive vilkår i en organisation i udvikling, hvor du hurtigt 
får ansvar og masser af praktisk erhvervserfaring, men hvor der samtidig stilles krav til 
dine ansvarsområder.

SØG JOBBET
Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning med udgangspunkt i ovenstående 
profil, CV og karakteroversigt som en samlet pdf-fil til student@formuepleje.dk. 
Skriv ”Studentermedhjælper kapitalforvaltningen” i emnefeltet.

Samtaler vil påbegyndes efter ansøgningsfrist. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte aktiechef  
Otto Friedrichsen på 61 26 75 14.

Ansøgningsfrist ultimo november 2021.

FORMUEPLEJE SØGER 

Studentermedhjælper til Formueplejes  
kapitalforvaltning (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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