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MAJ INVEST SØGER 
SYSTEMSPECIALIST

Maj Invest søger en ambitiøs medarbejder til vores  
IT-afdeling med 7 medarbejdere. 

Stillingen og primære arbejdsopgaver:
Du vil indgå i et erfarent team med 3 systemspecialister, 
der vedligeholder og supporterer Maj Invests porte-
føljestyringssystem og fondshandelssystem.

Profil:
 Du har en teoretisk videregående uddannelse inden 

 for økonomi/IT. Du har praktisk erfaring fra den 
 finansielle sektor eller nyuddannet, men gerne med 
 nogle års erfaring med SimCorp Dimension.

 Interesse for sammenhængen mellem finans, IT og 
 teknik og kan lide at arbejde i mindre teams, hvor 
 man er tæt på og med til at træffe beslutninger.

 Forståelse af Front-, Middle-og Backoffice, så forret- 
 ningen får en sparringspartner med indsigt og  
 interesse i deres hverdag.

 Kendskab til porteføljeforvaltning og lyst til at  
 indgå i tæt dialog med forretningen om udvik- 
 lingen af Dimension-platformen.

 Kendskab til Dimensions integrationsværktøjer er 
 en fordel ligesom erfaring med enten VBA, SQL eller 
 Python er en fordel, men ikke et krav.

 Du finder det spændende at være med hele vejen 
 i processen, hvor forretningens behov går fra idé og 
 design til test, implementering, optimering og stabil 
 drift.

Der vil blive lagt stor vægt på, at du har gode 
samarbejdsevner, er fleksibel og i stand til at arbejde 
i et dynamisk miljø med skiftende arbejdsopgaver. 
Du skal arbejde struktureret og forstå vigtigheden af 
at dokumentere.

I jobbet vil der være rig mulighed for at udvikle dine 
faglige og personlige kompetencer. Du bliver en vigtig 
del af et kompetent og dedikeret team i en uhøjtidelig 
atmosfære.

Vi tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår, herunder 
mulighed for at deltage i vores pensions- og 
sundhedsordning.

Ansøg:
Du bedes sende din ansøgning til job@majinvest.com 
att. IT-chef, Kirsten Slot. Ansøgningerne behandles 
løbende.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte IT-chef Kirsten Slot ks@majinvest.com, 
33 38 72 60.

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og er en finan-

siel koncern med hovedforretningsområderne asset manage-

ment og private equity samt det nyetablerede forretnings-

område Maj Bank. Vi er en uformel organisation med ca. 110 

ansatte. It-afdelingen servicerer hele organisationen inkl.  

Maj Bank. 

Attraktivt job i den finansielle sektor


