FORMUEPLEJE SØGER

PICCOLINE (Aarhus)
Formuepleje søger en ny piccoline til vores kontor i Aarhus til tiltrædelse
hurtigst muligt.
Kunne det være dig eller én du kender i dit netværk?
OM DIG
Vi skal bruge en serviceminded, initiativrig og selvstændig piccoline
med evne og vilje til at hjælpe os i en travl hverdag, så vi kan give vores
kunder den bedste oplevelse, når de kommer på besøg. Stillingen spænder over mødeopdækning, afrydning og oprydning, indkøb, printopgaver
og arkivering, samt registrering af kundedata i CRM og masser af andre
ad-hoc opgaver.
VI TILBYDER
• Et spændende job i en dynamisk organisation med et højt
ambitionsniveau
• En åben og inspirerende samarbejdsform og et godt arbejdsmiljø.
• Gode personaleforhold
Som piccoline i Formuepleje får du rig mulighed for at udvikle dig personligt og blive klogere på, hvilken retning du kunne tænke dig at bevæge
dig hen imod rent uddannelsesmæssigt i fremtiden. Stillingen er på 30
timer, men der vil i perioder være mulighed for flere timer.
SÅDAN ANSØGER DU
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt med opstart 1. august 2022 og
afholder derfor løbende ansættelsessamtaler. Er du interesseret i jobbet,
bedes du sende CV og ansøgning til piccoline@formuepleje.dk.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at henvende dig til
Sekretariatschef Hanne Kring på tlf. 3146 4917.

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

