
Formuepleje søger en dygtig compliance officer til at bidrage til at bevare og højne den  
gode compliancekultur og sikre overholdelse af den finansielle regulering. Compliance er 
en selvstændig funktion med et tæt samarbejde med Legal og Risk Management, der  
tilsammen udgør en gruppe af højt specialiserede kollegaer, som alle brænder for deres 
faglighed og for at skabe værdi for virksomheden. 

Compliance undersøger og vurderer væsentlige forhold hos Formuepleje, og yder  
rådgivning til alle forretningsområder med henblik på at sikre et højt complianceniveau 
og understøtte forretningen i at nå deres mål. Du vil få berøring med en bred vifte af  
compli ancerelaterede opgaver. Dine primære opgaver vil være

•  Kontrol og undersøgelser af processer, systemer mv. for at sikre at disse fungerer
effektivt og i overensstemmelse med reguleringen

•  Behandling af hændelser og risikovurderinger
•  Løbende rådgivning til forretningen om compliancerelaterede spørgsmål

Du kommer til at arbejde på vores hovedkontor i Aarhus, men der må forventes nogen 
rejsedage til vores kontor i Hellerup.

Om dig
Vores væsentligste krav er, at du kan udføre dine opgaver med en høj moral og etik, men 
samtidig også med øje for de forretningsmæssige mål. Vi vil derfor gerne i din ansøgning 
og dit CV se, hvilken erfaring du har, og hvilke kompetencer det har givet dig i forhold til 
arbejdet som Compliance Officer.

Derudover forventer vi, at du:
•  Har en relevant uddannelse som cand.merc.jur., cand.jur. eller anden relevant 

baggrund
• Har en god forretningsforståelse, er struktureret og har gode samarbejdsevner
• Er engageret og med godt humør

Vi tilbyder
Hos os får du et spændende job i en dynamisk organisation, hvor ambitionsniveauet er  
højt, og hvor fælles ansvar og samarbejde er en selvfølge. Herudover bliver du en del af  
en åben og inspirerende samarbejdsform, et godt arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved 
frihed under ansvar, og du får en løn, der modsvarer de stillede krav, din erfaring og dine 
kvalifi kationer.

Vil du vide mere?
For mere information om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du  
velkommen til at kontakte Chief Compliance Officer, Dan Viet Vo på telefon 30 31 97 16. 

Ansøgningsfrist: 31. januar 2022. Samtaler forventes afholdt primo februar 2022 
med tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning og CV kan sendes til Complianceofficer@formuepleje.dk

FORMUEPLEJE SØGER 

Compliance Officer 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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