FORMUEPLEJE SØGER

Studentermedhjælper til it-afdeling
I Formuepleje er vi i gang med flere implementeringsopgaver og IT-sikkerhed, og søger
derfor en engageret studentermedhjælper til den interne IT-afdeling på vores kontor i Aarhus.
I jobbet kommer du primært til at arbejde med systemkonfiguration og systemvedligehold,
men dine opgaver vil også omfatte almindelige IT drift- og supportopgaver.
Du vil i stillingen komme i berøring med interne projekter med henblik på forbedring og
optimering af vores eksisterende løsninger, integrationer mellem systemer og IT-sikkerhed.
Vi anvender Microsoft-teknologier og arbejder efter agile arbejdsmetoder. Hvis du griber
chancen og selv byder ind med forslag og ideer, har du rig mulighed for at være med til
løbende at påvirke jobbet og dine arbejdsopgaver.
OM DIG
Vi forestiller os, at du:
• Har en god IT-teknisk forståelse og en bred interesse for IT generelt
• Har kendskab til og viden om IT-miljøer, servere, databaser og IT-sikkerhed
• Har gå-på-mod og ikke er bange for at arbejde i og lære nye systemer at kende
• Både kan arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre
• Er studerende på en videregående uddannelse som for eksempel datalogi, IKT eller andet
• Kan starte så hurtigt som muligt
VI TILBYDER
Som Formueplejes nye studentermedhjælper får du en fleksibel, studierelevant stilling på
15-20 timer om ugen (mulighed for mindre i eksamensperioder), hvor du hurtigt får ansvar
og masser af praktisk erhvervserfaring. Du bliver ansat på attraktive vilkår i et spændende
arbejdsmiljø og en organisation i udvikling.
SØG JOBBET
Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning, CV og karakteroversigt som en
samlet pdf-fil til student.it@formuepleje.dk inden mandag den 2. oktober 2022.
Husk at skrive ”Studentermedhjælper IT” i emnefeltet.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte IT-Manager Michael Ebenhardt
Kristensen på 52 30 02 20 eller michael.ebenhardt.kristensen@formuepleje.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Om Formueplejekoncernen
Formuepleje er Danmarks største
bankuafhængige kapitalforvalter,
der har mere end 30 års erfaring i
at udvikle optimale investeringsløs
ninger.
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

