FORMUEPLEJE SØGER EN JURIST
Er du en ambitiøs jurist? Kunne du tænke dig at gribe muligheden for at opbygge stor viden og
ekspertise inden for forvaltning af investeringsforeninger, kapitalforeninger og ejendomsfonde
samt om krydsfeltet mellem jura og investering. Hos Formuepleje får du mulighed for at skabe
en karriere hos Danmarks største privatejede og bankuafhængige kapitalforvalter.
Formuepleje søger en frisk og udadvendt jurist til vores afdeling Legal. Du bliver en del af et
team på i alt fire personer, hvor du primært vil skulle arbejde med juridiske opgaver relateret til
forvaltningen af foreninger under administration.
DINE KERNEOPGAVER BLIVER
•V
 aretagelse af juridiske opgaver i forbindelse med forvaltningen af investeringsforeninger og
alternative investeringsfonde (kapitalforeninger og ejendomsfonde)
• Deltagelse i produktudvikling – stiftelse af nye investeringsfonde
•U
 darbejde og varetage forhandlingen af investeringsforvaltningsaftaler og øvrige aftaler
relateret til forvaltningen af foreninger
• Udarbejdelse af prospekter, central investorinformation og vedtægter
• Udarbejdelse af politikker og forretningsgange
• Udarbejdelse og varetagelse af forhandlinger af ISDA Master Agreements og GMRA’er
OM DIG
Vi forestiller os, at du enten er cand.merc.jur eller cand.jur. Det vil desuden være en fordel,
hvis du har kendskab til finansiel lovgivning eller haft en lignende stilling et andet sted.
Den ideelle kandidat:
• Er engageret, velstruktureret og har et godt overblik
• Arbejder selvstændigt, men trives også med projektorienterede opgaver
• Er teoretisk velfunderet
• Har interesse for den finansielle sektor og for governance-processer
•E
 r fleksibel og god til at jonglere mellem flere arbejdsopgaver i en travl hverdag, hvor
prioritering og struktur er vigtigt
• Er forretningsorienteret
VI TILBYDER
Vi tilbyder et attraktivt og spændende job i hjertet af Aarhus. Formuepleje er en fremadrettet
organisation med et højt ambitionsniveau, som værdsætter faglig sparring og gode kollegaer.
Du får et godt arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved frihed under ansvar.
SØG JOBBET
Lyder overstående som dig, så send din ansøgning, CV og andre relevante bilag i en samlet
pdf-fil til ansoegning-jurist@formuepleje.dk. Skriv ”Jurist” i emnefeltet. Ansøgningsfrist den
15. juni 2018. Samtaler afholdes løbende, og tiltrædelse er hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Line Mølgaard Henriksen,
Head of Legal & Compliance på telefon 53 83 67 77.

Om Formueplejekoncernen

Formuepleje er Danmarks største
uafhængige kapitalforvalter, der har
mere end 30 års erfaring i at udvikle
optimale investeringsløsninger.
Vi betragter vores investorer som
medinvestorer og deler deres
interesser i at skabe et attraktivt
langsigtet afkast.
Formuepleje har fokus på at bevare
og øge formuer. Vores særlige investeringskoncept er målrettet levering af
højt risikojusteret afkast. Det betyder,
at vi investerer med henblik på at få
mest muligt afkast for så lav risiko
som muligt. Formuepleje beskæftiger
mere end 80 dedikerede medarbejdere fordelt på hovedkontoret i
Aarhus og på kontoret i Hellerup.

formuepleje.dk

