Performance Measurement & Reporting Analyst til kapitalforvalter
Satser du på en fremtid inden for kapitalforvaltning? Trives du med systematisering og store datasæt,
samt at dykke ned i detaljen? Så kunne du være BLS Capitals nye Performance Measurement &
Reporting Analyst.
BLS Capital er en global førende dansk kapitalforvalter med fokus på langsigtede aktieinvesteringer, der
fokuserer på selskabers fundamentale indtjenings- og konkurrenceevne. BLS Capital har siden
virksomhedens start vist en solid og positiv udvikling med flotte vækstrater og et af branchens bedste
afkast, hvorfor vi nu har behov for at udvide med en ekstra fuldtidsstilling indenfor rapportering og
dertilhørende processer.
Vi søger derfor en Performance Measurement & Reporting Analyst, der sammen med vores hold af
aktieanalytikere skal fungere som bindeled mellem BLS Capitals Investor relations, medinvestorer og
eksterne samarbejdspartnere, og ikke mindst skal have det daglige ansvar for vedligeholdelse og
udvikling af afkastberegninger, bidragsanalyser, databasevedligeholdelse og meget andet
databehandling.
Jobbeskrivelse
Som Performance Measurement & Reporting Analyst vil du sammen med analytikerholdet være
ansvarlig for løbende udvikling og vedligeholdelse af data til afkastberegninger, herunder
systematisering og automatisering af analyse- og rapporteringsværktøjer, bidragsanalyser,
porteføljemonitorering samt afkastrapportering til private og professionelle investorer.
Stillingens væsentligste arbejdsopgaver og ansvarsområder bliver:
•
•
•
•
•

Udvikling, systematisering og vedligeholdelse af afkastberegninger og -analyser, samt
bidragsanalyser på danske og globale aktieporteføljer
Udarbejdelse af månedlige, kvartalsvise og årlige rapporteringer til private og professionelle
investorer
Opdatering af eksterne databaser
Udvikling
(herunder
automatisering)
vedligeholdelse
og
opdatering
af
overvågningsværktøjer
Kvalitetssikring og afstemning af daglige rapporter fra samarbejdspartnere

Personlige kvalifikationer
Du trives i en lille og uformel organisation og giver gerne en ekstra hånd med andre opgaver, når det
er påkrævet. Du får hurtigt meget ansvar. Det er derfor vigtigt, at du er robust af type og kan bevare
overblikket, når der er mange bolde i luften. Du er pro-aktiv og drevet af lysten til at gøre en forskel
ved:
•
•
•
•
•

At være struktureret og detaljeorienteret
At være forretningsorienteret og kvalitetsbevidst
At udvise høj grad af integritet og du begår dig naturligt på flere niveauer både internt i
organisation samt i din eksterne kommunikation med vores samarbejdspartnere
At være selvkørende og have fokus på kontinuerligt at optimere forretningen/processer
At være god til at samarbejde på tværs af organisationen

Faglige kvalifikationer
Vi forestiller os, at du har et par års erfaring indenfor en lignende stilling i den finansielle branche.
Yderligere forventes det at:
•
•
•
•

Du har stærke IT-kompetencer især indenfor Excel/VBA, da stillingen indeholder
systematisering af betydelige datamængder
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund på Master-niveau inden for økonomi –
enten fra universitetet eller cand.merc.
Du har et par års erfaring fra lignende stillinger med kendskab til dataanalyse og finansiel
rapportering.
Du har erfaring fra og/eller interesse i investeringer.

Virksomheden
BLS Capital er en førende dansk kapitalforvalter beliggende i Nærum. BLS Capitals målsætning er at
skabe attraktive langsigtede afkast for medinvestorerne indenfor danske og globale aktier. Værdierne
bygger på ambitioner, åbenhed og ærlighed. Der investeres med høj integritet i nøje udvalgte
selskaber, der er kendetegnet ved en robust forretningsmodel, en kompetent ledelse og en fornuftig
anvendelse af kapitalen.
BLS Capital beskæftiger i dag mere end 20 medarbejdere, der sætter stor pris på at være en del af lille
og dynamisk organisation. BLS Capital tilbyder en attraktiv arbejdsplads, hvor der arbejdes ud fra en
professionel og nysgerrig tilgang med rig mulighed for indflydelse på arbejdets udførelse og ens egne
arbejdsopgaver. BLS Capital tilbyder attraktive ansættelsesforhold til den rette kandidat.
Interesseret?
Venligst kontakt Senior Analyst Niels Kjær hos BLS Capital. Telefon: +45 3139 1400, hvis du har
yderligere spørgsmål til stillingen. Ansøgning, CV og yderligere informationer bedes sendt til
hr@blscapital.dk. Deadline for ansøgning er fredag d. 4. oktober 2019. Der vil dog løbende blive
indkaldt til samtaler, da stillingen ønskes besat snarest muligt.

