Compliance Officer til førende Private Equity Fond - deltid
Brænder du for at arbejde med compliance, og har du erfaring fra den finansielle sektor eller fra arbejde med finansiel
lovgivning, så er du måske vores nye kollega hos Saga Private Equity.
Hos Saga Private Equity får du mulighed for løbende at monitorere og udvikle arbejdet med compliance, risk og ESG i
virksomheden. Derudover vil du ligeledes blive ansvarlig for koordinering og udarbejdelse af bestyrelsesmateriale og
betjening af bestyrelsen.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte
•
•
•
•

Arbejde med finansiel lovgivning og implementering af denne
Arbejde med kortlægning samt vurdering af virksomhedens compliance og ESG risici
Designe, nytænke og udføre opgaver indenfor kontrol og monitorering
Medvirke til at skabe overblik, samt rapportere til ledelsen og bestyrelsen

For at blive en succes i denne stilling har du en faglig og personlig integritet kombineret med gode samarbejdsevner. Vi
arbejder i en uformel atmosfære, hvor faglig stolthed, frihed under ansvar og store muligheder for at præge egen hverdag
bliver blandet med kollegialt sammenhold.

Personlige kvalifikationer
•
•

•
•
•
•
•

Du er positiv, løsningsorienteret og har en pragmatisk tilgang
Du har personlig gennemslagskraft og er god til at formidle budskaber på en enkel og forståelig måde - både
mundtligt og skriftligt
Du er robust og evner at bevare overblikket uden at miste fokus på detaljerne
Du arbejder selvstændigt, struktureret og analytisk
Du har en god forretningsforståelse
Du har gode engelskfærdigheder både mundtligt og skriftligt
Du trives i et miljø, hvor der stilles krav, men hvor der samtidig er en høj grad af fleksibilitet

Faglige kvalifikationer
•
•

•
•

Du er cand.jur. eller cand.merc.jur.
Du har mindst 5 års erfaring fra den finansielle sektor i en compliancefunktion, fra advokatkontor, juridisk afdeling,
eller tilsvarende
Du har et godt kendskab til FAIF-reguleringen eller finansiel regulering i bredere forstand
Erfaring med alternative investeringsfonde vil være en fordel

Saga Private Equity

Saga Private Equity er en niche fund of funds fokuseret på små og mellemstore LBO private equity funde i Nordamerika og
Europa. Vi er i dag 13 ansatte, som forvalter 8 funde med samlet EUR 4.5bn AUM. Vores investorbase er professionelle
investorer i Europa og Nordamerika.
Du får et spændende og udfordrende job sammen med engagerede og dygtige kolleger. Vi har et motiverende arbejdsmiljø,
og vi møder hinanden med et smil. Du bliver en central del af en lille dynamisk organisation, hvor vi arbejder tæt sammen
på tværs af funktioner.

Lyder dette interessant?

Så hører vi meget gerne fra dig. Send venligst din ansøgning, dit cv og andre relevante dokumenter inden 5. marts 2021 til
pt@saga-pe.com. Vi holder samtaler løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Legal
Jeppe Lindgaard på telefon 29278847 eller Senior Partner Peter Thellufsen på telefon 22726705.

