Udviklingsansvarlig, Investering
Vi søger en ny kollega, der skal være driver på forretningsudviklingen i MP Pensions investeringsafdeling.
Har du dyb erfaring med de forretningsmæssige, systemmæssige, operationelle og regulatoriske aspekter af
investeringsområdet, så er det måske noget for dig.
Om stillingen
Som ansvarlig for forretningsudvikling i investeringsafdelingen får du direkte reference til vores investeringsdirektør, og du vil være en del af ledelsesteamet i investeringsafdelingen i MP Pension. Investeringsafdelingen beskæftiger 25 specialister og forvalter på vegne af vores 128.000 medlemmer en institutionel portefølje
på ca. 115 mia. kr. Porteføljen er både internt og eksternt forvaltet og allokerer til alle typer af investeringsaktiver; herunder også ejendomme og alternative investeringer.
Vores mission er at levere et højt afkast på et ansvarligt grundlag, og vi står på et fundament af robuste investeringsmæssige resultater, et solidt set-up og høje ambitioner. Vores arbejdskultur er uformel og professionel og kendetegnet ved korte og agile beslutningsprocesser.
Dine opgaver
Dine opgaver vil være mange og forskelligartede, og lader sig vanskeligt afgrænse fuldstændigt. Du vil ikke
være involveret i investeringsmæssige beslutninger, men du vil til gengæld blive involveret i alt andet, der
ligger rundt om disse beslutninger. Opgaverne vil således spænde over alt fra forhandling og opfølgning af
outsourcede aktiviteter, implementering af interne styringsredskaber, set-up af nye investeringsplatforme og
redskaber mm.
Din profil
• Du har en relevant længere, videregående uddannelse suppleret med minimum 5-10 års baggrund
fra den finansielle sektor, hvor du har arbejdet med forskellige facetter af investeringsområdet - formentlig i en pensionskasse eller hos en større kapitalforvalter
• Det er ikke en ulempe, at du arbejdet med investeringsforvaltning i front office og selv har ”haft
hånden på kogepladen”, men mere sandsynligt har du din erfaring fra stabsfunktioner eller
back/middle office
• Du har viden både om de forretningsstrategiske, finansielle, regulatoriske og operationelle aspekter
af investeringsområdet
• Du arbejder selvstændigt og har en proaktiv og udadvendt arbejdsstil med et stærkt drive til at
skabe forandring og forbedring
• Du trives med kompleksitet og nyder at have mange bolde i luften af gangen
• Du er analytisk anlagt, tænker strategisk og er god til at formulere dig i skrift og tale
• Du er god til at samarbejde på tværs af organisationen og er vant til at drive større og mindre projekter igennem
Det tilbyder vi
Vi tilbyder dig at blive en del af et professionelt investeringsmiljø med høj faglighed, hvor du har mulighed for
at bidrage med dine kundskaber og udvikle dine kompetencer yderligere inden for investeringsområdet.
Vi er et lille og velfungerende team i en organisation, der ikke er større, end at alle kender alle. Vi har gode
faciliteter og frihed til at udvikle vores faglighed samtidig med, at vi lægger vægt på det sociale og kollegiale
aspekt i dagligdagen.
Ansøgningsfrist
Har det vækket din interesse, så send din ansøgning og CV via mppension.dk/job. Ansøgningsfristen er 19.
september 2018.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte investeringsdirektør Anders Schelde på:
aes@mppension.dk
Kort om MP Pension
MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for magistre, gymnasielærere og psykologer. Derfor får medlemmerne pension og forsikringer til kostpris. Vores vision er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Derfor understøtter vores investeringspolitik Paris-aftalen om max 2 graders global opvarmning, og vi
har solgt vores aktier i olie, kul og tjæresand. Fra 2009 til 2017 har MP Pension fået et afkast på 9,6 % i gennemsnit pr. år. Det er blandt de bedste afkast i pensionsbranchen.
Du kan læse, hvordan vi behandler dine persondata her: mppension.dk/privatlivspolitik

