
Maj Invest Equity søger en fagligt stærk og engageret 
kollega til vores økonomistyring. Vi tilbyder en afveks-
lende hverdag med udfordrende opgaver. Du har lyst 
til at bruge din brede erfaring inden for regnskab, skat 
m.v. og vil blive en del af et kompetent team, som på et 
højt niveau håndterer opgaver inden for regnskab og 
økonomistyring i private equity.

I økonomistyringsafdelingen arbejder vi med danske 
og internationale private equity-fonde, som bl.a. 
investerer i unoterede virksomheder i Danmark 
og udlandet, herunder en nyetableret fond med 
fokus på  minoritetsinvesteringer inden for life 
science og teknologi samt fonde, der investerer i 
mikrofinansieringsinstitutter i Asien, Latinamerika 
og Afrika. 

Vi samarbejder med dygtige kolleger, som værdsætter 
høj faglighed og ansvarsfølelse. Vi har stor fokus på 
løbende sparring samt faglig og personlig udvikling.

Dine arbejdsopgaver og dit ansvar omfatter bl.a.: 
 Udarbejdelse af kvartalsvis investorrapportering 

  for to private equity-fonde
 Sparring om regnskabs- og skattemæssige forhold
 Deltagelse i planlægning af investeringer og exits
 Optimering af virksomhedsstrukturer
 Optimering af processer
 Udarbejdelse af årsregnskaber
 Skatteopgørelser, herunder sambeskatning
 Ad hoc-analyser og -opgaver

Vi forestiller os, at du:
 Er uddannet cand.merc.aud., HD(R) eller lign.
 Har solid erfaring med regnskabsaflæggelse og  

 gerne erfaring fra revisionsbranchen 
 Kan kommunikere på engelsk
 Er struktureret og kvalitetsbevidst
 Har et godt overblik og overholder deadlines
 Har lyst til at sætte dig ind i komplekse områder
 Er serviceminded og samarbejdsorienteret

Erfaring med private equity er ikke en forudsætning.

Ud over høj faglighed er Maj Invest kendetegnet 
ved et uformelt arbejdsmiljø med gode kollegaer 
og tværgående samarbejde. Derudover inviterer vi 
ofte til sociale arrangementer, blandt andet gennem  
personaleforeningen  Maj og Dig.

Ansøgning
Du bedes sende din ansøgning og dit CV på e-mail 
til job@majinvest.com. Vi behandler ansøgninger 
løbende, så send den gerne hurtigst muligt. Vi glæder 
os til at høre fra dig. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du mere end 
velkommen til at kontakte manager økonomistyring 
Jane Hjortkjær på enten e-mail jwh@majinvest.com 
eller telefon 33 38 73 82.
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BRÆNDER DU FOR ØKONOMI-
STYRING OG REGNSKAB?

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005. Vi er en uformel organisa-

tion med ca. 100 ansatte. Hovedforretningsområderne er kapitalforvaltning 

og private equity for institutionelle og professionelle kunder. Gennem Maj 

Bank rådgiver vi private kunder om investering af frie midler og pension. 

Maj Invest er også rådgiver for Investeringsforeningen Maj Invest, der lige-

ledes tilbyder investeringsprodukter til private investorer. 

Læs mere om Maj Invest Equity og Maj Invest-koncernen på majinvest.com.

ET JOB MED UDFORDRINGER OG ANSVAR I MAJ INVEST EQUITY


