Senior Investment Manager til internationalt familiekontor
North-East Family Offices investeringsafdeling søger en Senior Investment Manager til en
nyoprettet stilling.
Vores Senior Investment Managers er omdrejningspunkt for det daglige investeringsarbejde og bidrager især med analyser og beslutningsgrundlag på både strategisk og taktisk
niveau. Som Senior Investment Manager vil du således komme til at:
 Udarbejde analyser og beslutningsgrundlag
 Implementere og evaluere investeringsbeslutninger
 Analysere og følge op på managere inden for alle aktivklasser
 Udarbejde markedsanalyser
 Udvikle og vedligeholde modeller til at styre porteføljen på alle niveauer
 Udvikle og vedligeholde modeller til at styre risiko på kort og langt sigt
Det vil desuden være en vigtig del af jobbet at koordinere investeringsbeslutninger med den
operationelle investeringskomité.
Din profil
Vi søger en fagligt stærk økonomisk kandidat med erfaring inden for investeringsanalyser
og/eller risikoanalyser på både taktisk og strategisk niveau fra en kapitalforvalter, et pensionsselskab eller lignende. Du skal have godt kendskab til både noterede og unoterede aktivklasser samt de mest almindelige derivater.
Du er desuden vigtigt, at du:
 Kan formidle sammenhængen mellem strategi, markedsudvikling, afkast og risiko
 Kan arbejde selvstændigt og er i stand til at have mange bolde i luften på samme tid
 Har gode samarbejdsevner og har blik for, hvordan arbejdsgange kan effektiviseres
 Kan programmere i VBA eller lignende
 Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
Vil du vide mere?
North-East Family Office er et familiekontor, der blev etableret efter salget af smykkevirksomheden Pandora, og virksomheden varetager i dag en lang række interesser for Pandoras
grundlæggere og deres familier. Vi er en lille dynamisk organisation med høj faglighed og et
godt arbejdsmiljø i flotte omgivelser i Hellerup.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Investments,
Jacob Berring, på jb@nefo.com
Du kan sende ansøgning og CV til application@nefo.com senest 10. april 2018.
Vi glæder os til at høre fra dig!

