
Vil du være en del af holdet hos Danmarks største uafhængige kapitalforvalter og en  
organisation i vækst?
 
Hvem er vi
Formuepleje er en forretning, der vokser, leverer gode afkast og er en energisk kapitalfor
valter i rivende udvikling. Formuepleje er Danmarks største uafhængige kapitalforvalter, der 
har mere end 30 års erfaring i at udvikle optimale investeringsløsninger. Vi betragter vores 
investorer som medinvestorer med sammenfaldende interesser i at skabe et attraktivt lang
sigtet afkast. Formuepleje beskæftiger mere end 100 dedikerede medarbejdere fordelt  
på hovedkontoret i Aarhus og på kontoret i Hellerup.
 
VI søger nu en dygtig studentermedhjælper til vores fondsadministration
Afdelingen har ansvaret for den løbende drift af alle investeringsprodukter udbudt af  
Formuepleje og omfatter pt. 18 børsnoterede investerings og kapitalforeninger, 3 unoterede 
alternative investeringsfonde og 2 udenlandske fonde.
 
Vi tilbyder
Som studentermedhjælper vil du indgå i et mindre team på 6 personer. Vi er fleksible i  
eksamensperioder og forventer at du er fleksibel, når situationen kræver det. I gennemsnit 
skal du forvente en ugentlig arbejdstid ca. 1015 timer.
 
I samarbejde med de øvrige i afdelingen, kommer dine arbejdsopgaver bl.a. til at omfatte:
• Løbende beregning af indre værdi for de børsnoterede afdelinger
• Kontrol af overholdelse af investeringsrammer
• Deltagelse i afdelingens øvrige opgaver
 
Faglige kvalifikationer
• Godt i gang med en relevant uddannelse, f.eks. HA 4.6. semester
• God regnskabsforståelse
• Rutineret bruger af Officepakken – specielt Excel
 
Personlige kvalifikationer
• Interesse for og gerne kendskab til investeringsprodukter
• Arbejder målrettet, struktureret og selvstændigt
• Er ansvarsbevidst og kan holde mange bolde i luften
• Analytisk med god sans for detaljer
• Villig til at yde en ekstra indsats, når det kræves
 
Arbejdssted
Aarhus C

Tiltrædelse
Snarest
 
Søg jobbet
Vi glæder os til at se din ansøgning. For spørgsmål om stillingen kontakt Head of Operations 
Steen Lunde på telefon 87 46 49 50, mail: steen.lunde@formuepleje.dk. Ansøgning, CV og 
relevante bilag sendes som en samlet pdffil via mail til studiejob@formuepleje.dk med  
angivelse af ”Studentermedhjælper fondsadministration” i emnefeltet.

 

Studentermedhjælper
Til Formueplejes fondsadministration 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

<<  Mathias Tønnov From 
Studentermedhjælper
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