MAJ INVEST SØGER
MANAGER TIL MIDDLE OFFICE
Analytiske kompetencer til at understøtte forretning i vækst
Maj Invest er en af Danmarks største uaf hængige

Vi anvender porteføljesystemet SimCorp Dimension som

kapitalforvaltere og oplever kraftig vækst. Vi søger

vores primære værktøj, så erfaring med dette er en fordel,

en skarp kollega til at indgå i vores Middle Office-

men ikke noget krav.

team. Teamets opgaver spænder bl.a. over afkast- og
risikoberegninger til internt og eksternt brug, udarbejdelse

På det personlige plan har du fokus på kvalitet i arbejdet,

af kunderapportering og handelsovervågning. Herudover

udviser overblik og er vedholdende. Du værdsætter samt

har vi fokus på løbende at optimere arbejdsprocesserne og

bidrager til godt samarbejde og overholder deadlines.

systemunderstøttelsen af disse.

Endelig har du en sund dømmekraft i en hverdag med
mange skibe i søen.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i:
at udarbejde og bidrage til den løbende udvikling af

Maj Invest tilbyder en spændende og afvekslende hverdag

intern og ekstern afkast- og risikorapportering

med god aflønning i et attraktivt arbejdsmiljø blandt gode

at bistå porteføljemanagere og relationshipmanagere

og kompetente kolleger.

med relevante kvantitative data og analyser
ad hoc-analyser

Læs mere på www.majinvest.com eller få yderligere

at være backup på handelsovervågning

oplysninger om stillingen hos chef for Middle Office Søren
Krag Jacobsen på telefon 33 38 72 47 eller på e-mail

Vi forestiller os, at du:

sja@majinvest.com.

har lyst og evner til at arbejde med beregninger og
processer

Ansøgning og CV sendes til job@majinvest.com senest

er grundig samt detaljeorienteret og vægter faglig

fredag den 16. februar 2018. Ansøgningerne behandles

dygtighed højt

løbende.

trives med en varierende dagligdag
har op til et par års erfaring fra den finansielle sektor,
gerne indenfor kapitalforvaltning, eller er nyuddannet
med et resultat blandt årgangens bedste
har en relevant finansiel uddannelse på kandidatniveau og/eller en stærk matematisk baggrund

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og er en finansiel koncern med
hovedforretningsområderne asset management og private equity samt det nyetablerede forretningsområde Maj Bank. Vi er en uformel organisation med
ca. 100 ansatte.
Middle Office har til opgave at beregne, kontrollere og rapportere afkastet i de
obligations- og aktieporteføljer, som vi forvalter for vores institutionelle kunder.
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