Senior Executive Advisor (opsøgende rådgiver)
Accunia søger en Senior Executive Advisor med fokus på akkvisition. Din base bliver i hjertet af
København, men du har hele Danmark som dit markedsområde.
Dit primære ansvar bliver at introducere potentielle kunder for Accunia som kapitalforvalter og
herigennem skabe langvarige relationer.
Du kommer til at indgå i et team, der i dag består af 5 personer med hver deres specifikke
kompetencer og en bred erfaring indenfor den finansielle sektor.
Accunia har en unik position på det danske marked qua Accunias specialiserede produktudbud.
Accunia er en målrettet og dedikeret kapitalforvalter indenfor kreditområdet. Din primære målgruppe
bliver velhavende familier med en investerbar formue på DKK +50 mio., hvor Accunia typisk indgår
som del-kapitalforvalter.
Dit gå-på-mod og initiativ danner rammen for din succes i jobbet.
Den rette profil formår at:





Skabe relationer via netværk og er generelt opsøgende af natur
Være vedholdende og nytænkende
Skabe tillid
Være en kompetent og tilgængelig sparringspartner

Din profil
Du har et job i dag som opsøgende investeringsrådgiver indenfor den finansielle sektor, og/eller er
rådgiver med en eksisterende kundeportefølje. Du ved, at opsøgende salgsarbejde til tider er hårdt,
men fantastisk når det lykkes, hvilket blot giver dig endnu mere energi.
Du ser dig selv i en organisation, hvor korte beslutningsprocesser og faglighed er i højsædet, samt
nytænkning og ideer bliver værdsat.
Det er en forudsætning, at du deler Accunias værdigrundlag, som er at yde en yderst professionel
rådgivning, hvorfor du også har en videregående finansieluddannelse.
Hvem er Accunia?
Accunia er en dedikeret kapitalforvalter, som blev stiftet tilbage i 2008. Sidenhen har Accunia udviklet
sig markant som virksomhed, og er nu en anerkendt kapitalforvalter med mere end DKK. 15 mia.
under forvaltning udelukkende inden for kreditmarkedet (CLO, ABS, CDO. Leveraged loans osv.).
Accunias primære kunder er velhavende familier og institutionelle investorer. Kendetegnet for
kunderne er, at de søger Accunias specielle og dybdegående viden indenfor kreditmarkedet.
Accunia er ejet af kunder og medarbejdere.
Interesseret?
Vi tilbyder et spændende job i en flad organisation, hvor der er gode personlige udviklingsmuligheder.
Attraktive ansættelsesvilkår.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner, Jacob Jensen tlf. 33 30 70
79.
Har du lyst til at være en del af teamet i Accunia, så send din ansøgning og CV til
careers@accunia.com.
Der er ikke ansøgningsfrist på dette opslag, da vi løbende læser ansøgninger igennem og kalder til
samtale.

