
Vi søger en skarp kollega til at indgå i vores Middle Office-

team. Teamets opgaver spænder bl.a. over afkastberegninger, 

kunderapportering og handelsovervågning. Herudover har 

vi fokus på at optimere afdelingens arbejdsprocesser og 

systemunderstøttelsen heraf.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i:

 at bistå porteføljemanagere og relationship-managere  

 med relevante kvantitative data

 systematisering af datainput til eksterne databaser

 handelsovervågning og afstemning

 at udarbejde og bidrage til den løbende udvikling af  

 intern og ekstern rapportering

 identifikation og implementering af optimal anvendelse 

 af vores it-systemer

 ad hoc-analyser

Vi forestiller os, at du:

 læser matematik-økonomi, polit, HA, cand.merc. eller  

 lignende og er på sidste år af din bachelor eller lige startet 

 på din kandidatuddannelse. 

 er detaljeorienteret og vægter faglig dygtighed højt

 har flair for IT

 er fleksibel og trives med en varierende dagligdag

 har lyst og evner til at arbejde med beregninger og  

 processer

 har haft finansielle fag på dit studie 

 gerne har erfaring med enten SimCorp Dimension, VBA  

 eller andre programmeringssprog

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

udviser overblik og er vedholdende. Du værdsætter samt 

bidrager til godt samarbejde og overholder deadlines. 

Endelig har du en sund dømmekraft i en hverdag med 

mange skibe i søen. 

Du skal forvente at arbejde ca. 15-20 timer om ugen med 

fleksibilitet i eksamensperioder.

Vi tilbyder et udfordrende og lærerigt job, hvor du vil blive 

en aktiv medspiller i at udarbejde de leverancer samt 

optimere de processer, Middle Office er ansvarlig for. I 

jobbet vil der være rig mulighed for at udvikle dine faglige 

og personlige kompetencer. 

Ansøgning, CV og karakterudskrift bedes snarest muligt 

sendt pr. e-mail til job@majinvest.com, dog senest den 23. 

april 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til 

at kontakte chef for Middle Office Søren Krag Jacobsen på 

telefon 33 38 72 47 eller e-mail sja@majinvest.com.
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MAJ INVEST SØGER STUDENTER-
MEDHJÆLPER TIL MIDDLE OFFICE

Maj Invest-koncernen 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.

Middle Office har til opgave at beregne, kontrollere og rapportere afkastet i de 

obligations- og aktieporteføljer, som vi forvalter for vores institutionelle kunder.

Analytiske kompetencer til procesoptimering og rapportering


