STUDENTERMEDHJÆLPER MED INTERESSE FOR INVESTERING
Jobbet
Som studentermedhjælper hos Great Dane Investeringsrådgivning A/S og Gundersens family office i
Assens vil du få en grundig indsigt i investering generelt og i børsnoterede værdipapirer specifikt.
Du vil få til opgave at indsamle data og analysere primært børsnoterede aktier, mens der også vil være
opgaver relateret til investering i obligationer og unoterede virksomheder, i såvel modne som venture.
Du vil primært skulle arbejde med varierede data- og analyseopgaver i investeringsprocessen, men
jobbet omfatter også hjemmesideopdatering, print og mødeforberedelse.
De investeringsmæssige opgaver relaterer sig til udarbejdelse af investeringsoplæg, screening af
aktiemarkedet og prisfastsættelse af virksomheder. Herudover vil der være arbejde i forbindelse med
rapportering, porteføljeovervågning etc.
Arbejdstiden forventes at ligge i intervallet 15-20 timer ugentligt i gennemsnit. Men jobbet er meget
fleksibelt i forhold til både almindelig studieaktivitet og eksamensperioder, hvor der kan holdes fri.
Din person
Du arbejder selvstændigt, kan regne, er analytisk, udadvendt, kan lide at tage ansvar og har nemt ved
at komme i kontakt med andre. Du er god til at formulere dig både skriftligt og verbalt.
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale og har arbejdet med MS Office generelt, og MS Excel i
særdeleshed. Erfaring med Bloomberg eller Eikons finanssystemer er et plus men ikke et krav. Du har
via dit studie tilegnet dig grundlæggende viden om økonomisk teori og regnskab.
Din baggrund
Du er enten lige startet på kandidatuddannelsen eller læser en bacheloruddannelse indenfor økonomi,
HA eller lignende på 3. årsprøve. Du brænder for at lære mere om investering i både teori og praksis.
Vi tilbyder dig
Mulighed for at styrke dine økonomiske og finansielle færdigheder i praksis hos et af Fyns meget få
kapitalforvaltningsselskaber. Vi arbejder med langsigtet investering i de fleste gængse aktivklasser. Vil
du arbejde med finans og investering efter endt studieforløb, vil denne stilling være endog meget
attraktiv. Den rette kandidat vil komme i betragtning til senere fastansættelse.
Gundersens selskaber i Assens er en traditionsrig familievirksomhed grundlagt i 1864 med en række
porteføljevirksomheder i forskellige brancher.
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Thomas Bastrup
Investeringsdirektør og porteføljemanager
Tlf.: +45 24 49 64 75
Ansøgning sendes med email til tb@greatdanefund.com senest 21. oktober 2020.

