Execution Desk Officer
- trade flow og processer…
Til en nyoprettet stilling søger BLS Capital en Execution Desk Officer, der skal fungere som one point
of contact mod operationelle samarbejdspartnere, samt og ikke mindst være ansvarlig for BLS
Capital´s trade flow og tilhørende processer.

Jobbeskrivelse
Som Execution Desk Officer vil du være den samlende person omkring BLS Capital´s operationelle
work flow og være ansvarlig for eksekvering af handler på enkeltaktier og FX samt emission og
indløsning. Du vil være ansvarlig for set up´et mod de operationelle partnere og skal være med til
at sikre, at de daglige operationelle opgaver bliver udført professionelt og sikkert i
overensstemmelse med virksomhedens procedurer og politikker samt og ikke mindst den løbende
regulering på området.
Stillingens væsentligste arbejdsopgaver og ansvarsområder bliver:









Daglig eksekvering af handler i danske og globale aktieporteføljer – aktie-/FX-handler.
Opfølgning, overvågning og samarbejde med brokere og andre modparter herunder
forhandling af aftaler.
Sikre BLS Capital´s best execution forpligtelse og overholdelse af virksomhedens
retningslinjer indenfor handel.
Interaktionen med de væsentligste operationelle samarbejdspartnere herunder halvårlig broker
assessment.
Daglig cash management af porteføljerne.
Ansvarlig for opdatering af virksomhedens procedurer og politikker indenfor operations og
trading herunder best execution, soft dollar, proxy voting, trading and control etc.
Kontaktpunkt for research-aftaler.
Overvågning af valuations i porteføljerne.

Personlige kvalifikationer
Du trives i en lille og uformel organisation og giver gerne en ekstra hånd med andre opgaver, når
det er krævet. Du er pro-aktiv og drevet af lysten til at gøre en forskel og hertil:




At udvise høj grad af integritet, og du begår dig naturligt på flere niveauer både internt i
organisation samt i din udadvendte kommunikation med vores samarbejdspartnere.
At tage et selvstændigt ansvar for dine opgaver.
At være forretningsorienteret, kvalitetsbevidst og entreprenant i dine løsninger.





At være struktureret og detaljeorienteret.
At have gode kommunikative kompetencer både skrift og tale.
At være god til at samarbejde generelt.

Faglige kvalifikationer







Du har stærke IT-kompetencer and kan som minimum programmere makroer i excel.
Du har minimum 5 års erfaring fra den finansielle sektor med noget kendskab til handelsflow
i en asset management organisation.
Du har erfaring fra og/eller interesse i aktieinvesteringer.
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund på Master-niveau.
Du er fortrolig med at tale og skrive på dansk og engelsk på højt business niveau.
Du har eventuelt haft et internationale uddannelses- og/eller arbejdsforløb.

Virksomheden
BLS Capital er en førende dansk kapitalforvalter beliggende i Nærum. BLS Capital´s målsætning er
at skabe attraktive langsigtede afkast for medinvestorerne indenfor danske og globale aktier.
Værdierne bygger på åbenhed, tilgængelighed og ærlighed. Der investeres med høj integritet i nøje
udvalgte selskaber, der er kendetegnet ved en robust forretningsmodel, en kompetent ledelse og
en fornuftig anvendelse af kapitalen.
BLS Capital beskæftiger i dag 15 medarbejdere, der sætter stor pris på at være en del af lille og
dynamisk organisation. BLS Capital tilbyder en attraktiv arbejdsplads, hvor der arbejdes ud fra en
professionel og nysgerrig tilgang. Der er samtidig rig mulighed for indflydelse på arbejdets
udførelse og opgaverne. BLS Capital tilbyder attraktive ansættelsesforhold til den rette kandidat.

Se www.blscapital.dk

Interesseret, kvalificeret og nysgerrig
Venligst kontakt Torben Petersen hos peoplemover. Telefon: (+45) 45 79 98 98 og mail:
tp@peoplemover.dk. Der indkaldes løbende til samtaler, da stillingen ønskes besat snarest muligt.

