ØKONOM MED
GODE FORMIDLINGSEVNER
Maj Invest søger en dygtig økonom med flair for tal og
lyst til formidling, der kan blive en del af Maj Invest
og Maj Bank
Stillingen og primære arbejdsopgaver
Som økonom i Maj Invest bliver du en del af
investeringskomiteen, der sætter rammerne for Maj
Invests og Maj Banks makroøkonomiske holdninger.
Derudover kommer du i vid udstrækning til at sætte
dit præg på Maj Banks formuerådgivning.
Dine opgaver og dit ansvar vil bl.a. omfatte:
bistå ledelsen med analyser og præsentationer
udarbejde artikler til kunderne i Maj Invest og
Maj Bank
formidle Maj Invests økonomiske og opsparingsfaglige budskaber over for både kunder og rådgivere
i Maj Bank samt journalister
udarbejde redskaber, der kan anvendes af kunder
og rådgivere i Maj Bank

erfaring med brug af Bloomberg er en fordel
har gode formidlingsevner med lyst til at levere
enkle og præcise budskaber præget af høj faglighed
er serviceminded og samarbejdsorienteret
er god til at håndtere arbejdspres i travle perioder,
hvor der ofte er en kort afleveringsfrist
Vi tilbyder
Maj Invest tilbyder en spændende hverdag med
afvekslende arbejdsopgaver. Du vil indgå i et uformelt
arbejdsmiljø med fagligt kompetente kolleger med
mange års erfaring. Der er tale om en fuldtidsstilling.
Ansøgning
Du bedes sende din ansøgning og dit CV snarest
muligt til job@majinvest.com med ”Økonom”
markeret i emnefeltet. Ansøgningsfristen er onsdag
den 1. april 2020.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til
at kontakte Torsten Bech på telefon 33 38 73 21 eller
mail tbe@majinvest.com.

Profil
Vi forestiller os, at du:
har en kandidatgrad i økonomi fra universitetet
eller handelshøjskolen
har god forståelse for økonomiske begreber
er meget kvalitetsbevidst og detaljeorienteret
er rigtig god til IT, herunder Excel, Powerpoint og
Word

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og er en finansiel koncern
med hovedforretningsområderne Asset Management og Private Equity samt
forretningsområdet Maj Bank.
Asset Management rådgiver om børsnoterede aktier og obligationer, herunder Investeringsforeningen Maj Invest. Private Equity rådgiver en række
private equity-fonde om investeringer i unoterede aktier. I Maj Bank rådgiver vi private kunder.
Vi er en uformel organisation med ca. 100 ansatte og hovedkontor centralt i
København tæt på offentlig transport.
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