
Maj Invest søger en fagligt stærk og engageret portefølje-

manager til obligationsafdelingen i Asset Management. Her 

arbejder et team af fire porteføljemanagere med analyse 

og udvælgelse af obligationer til vores danske og globale 

obligationsporteføljer. Vores nye kollega skal hjælpe med 

udvælgelsen af disse obligationer og bidrage til husets høje 

faglige standard gennem stærke analytiske kompetencer og 

en initiativrig personlighed. 

Jobbet som porteføljemanager

Som porteføljemanager får du ansvaret for analyse og 

forvaltning af danske stats- og realkreditobligationer. 

Dit primære fokus vil i første omgang være danske stats- 

og realkreditobligationer, men afdelingen favner bredt, 

og du vil derfor også på sigt blive involveret i andre 

områder, herunder globale stats- og realkreditobligationer, 

kreditobligationer, emerging markets, derivater, likviditets-

styring, valuta samt risikostyring. 

Du skal fra start selv være i stand til at bidrage med nye ideer 

til investeringer inden for dit ansvarsområde og varetage 

den daglige forvaltning på tværs af flere porteføljer. For 

den rigtige kandidat vil der hurtigt blive mulighed for 

at få en bredere rolle i afdelingen og bidrage med f.eks. 

allokering på tværs af forskellige aktivklasser inden for 

obligationsområdet. 

Hvad vi forventer 

Du har en finansiel uddannelse på kandidatniveau, 

gerne suppleret med nogle års erfaring som analytiker af 

f.eks. realkreditobligationer eller fra et lignende job som 

porteføljemanager. Alternativt er du nyuddannet med 

stærke resultater, der giver dig en god basis for hurtigt at 

udvikle dig i vores faglige miljø. Du er grundig, besidder 

analytisk overblik og evner at arbejde med flere ting på en 

gang. Som person er du ambitiøs på egne og virksomhedens 

vegne og besidder drive og initiativ. Du er velformuleret 

i både skrift og tale på dansk og engelsk og finder det 

naturligt at indgå i relationer med både kolleger og eksterne 

samarbejdspartnere.

Hvad vi tilbyder
Du får mulighed for at udvikle dig fagligt hos en af Danmarks 
højest rangerede kapitalforvaltere. Vores arbejdsplads er 
kendetegnet ved et stærkt fagligt miljø med en uformel 
tone og en flad struktur. Vi bor centralt i København og 
tilbyder en spændende og afvekslende hverdag i et attraktivt 
arbejdsmiljø blandt gode og kompetente kolleger.

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes til job@majinvest.com. Ansøg-
ninger behandles løbende. Har du spørgsmål til stillingen, 
kan du kontakte obligationschef Gustav Bundgaard Smidth 
på gbs@majinvest.com eller telefon 33 38 72 21. 
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PORTEFØLJEMANAGER 
TIL OBLIGATIONSAFDELINGEN

Maj Invest-gruppen blev etableret i maj 2005 og er en finansiel koncern med 

hovedforretningsområderne asset management og private equity samt det ny-

etablerede forretningsområde Maj Bank. Vi er en uformel organisation med 

ca. 100 ansatte.

Et ansvarsfuldt job i den finansielle sektor


