Erfaren Portfolio Manager til Alternative Investeringer
Er du en erfaren Portfolio Manager med stort investeringsdrive og fokus på at skabe værdi? Motiveres du af
at forstå markedet for alternative investeringer, og mestrer du disciplinerne fra screening og analyse af potentielle investeringer til aktiv deltagelse i due diligence, eksekvering, monitorering og dokumentation inden
for hele spektret af unoterede investeringer? Så er det måske dig, vi søger.
Porteføljen af alternative investeringer i MP Pension har en værdi på ca. DKK 12 mia. og består af en portefølje af infrastruktur, private equity, direkte ejede ejendomme og mezzaninkapital, primært i fondsformat men
også en række co- og direkte investeringer. Vi drager fordel af at være et lille team og en lille organisation
med væsentlige frihedsgrader og korte beslutningsprocesser. Alternative investeringer er en vigtig aktivklasse i MPs Investeringsstrategi og et område, hvor vi generelt forventer at øge vores investeringsaktivitet i
de kommende år. MP lægger stor vægt på ansvarlighed i investeringerne også inden for alternative investeringer.
Dine opgaver
Du vil indgå på tværs af teamets opgaver, men vil også komme til at arbejde tæt sammen med dine øvrige
kolleger i investeringsafdelingen. Mere specifikt vil dine primære opgaver være:
•
•
•
•
•
•
•

Fokus på MP’s private equity og infrastruktur investeringer – både i form af fondsinvesteringer,
såvel som co-investments.
Identifikation og screening af investeringsmuligheder samt vedligeholdelse af pipeline.
Udarbejdelse af kommercielle analyser, præsentationer, værdiansættelser, rapportering og bestyrelsesindstillinger.
Aktiv deltagelse i investeringsprocesser, herunder kommerciel, finansiel, juridisk og teknisk due
diligence, i samarbejde med teamet samt eksterne eksperter og rådgivere.
Deltagelse i transaktionsforhandlinger.
Aktiv involvering i asset management efter endt transaktion.
Videreudvikling af administration og systemanvendelse i forbindelse med vores investeringer.

Det tilbyder vi
MP Pension har et resultatorienteret miljø med høj faglighed og stort fokus på at skabe værdi for MP Pensions medlemmer. Vi tilbyder gode faglige udviklingsmuligheder, og vi ønsker at fremme en investeringskultur,
hvor vi løfter i flok og stræber efter at være de bedste i vores kategori. Vi opsøger synergi på tværs af afdelingen og værdsætter faglig diskussion samt plads til forskellighed og humor.
Kompensation fastsættes efter kvalifikationer.
Jobbet vil indebære en del rejseaktivitet
Det forventer vi:
• Du har en økonomisk kandidatgrad fx cand. oecon., cand. merc., cand. polit. evt. suppleret med
CFA, CAIA eller lignende.
• Minimum 5 års erfaring fra en lignende stilling inden for formueforvaltning eller investeringsanalyse.
• Du har et etableret netværk inden for branchen og et indgående markedskendskab.
• Du er initiativrig og evner til at arbejde selvstændigt.
• Du har stærke analytiske evner og et godt øje for detaljen.
• Du har god forståelse for de regulatoriske krav, der stilles til investeringsområdet.
• Du har et højt drive og er fleksibel i perioder med spidsbelastninger.
• Du er flydende i skrift og tale på dansk og engelsk.
Ansøgningsfrist og samtaler
Hvis du lyst til at blive en del af vores team, skal du sende din ansøgning og CV hurtigst muligt via mppension.dk/job.
Ansættelsessamtalerne vil finde sted løbende, og der vil indgå en test med feedback i ansættelsesprocessen. Tiltrædelses snarest muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Head of Alternative Investments Jeppe Starup
på jes@mpinvestmentmanagement.dk eller mobil 6043 0164 for yderligere information.

Kort om MP Pension
MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for magistre, gymnasielærere og psykologer. Medlemmerne
får 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 besluttet
at sælge 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

