Erfaren investeringsmedarbejder
Performanceopfølgning Rapportering Forhandling af mandater
Sygeforsikringen ”danmark” har en formue på 5,6 mia. kr., hvor kapitalforvaltningen er outsourcet til eksterne forvaltere. Til en nyoprettet stilling søger vi en
erfaren investeringsmedarbejder som
i tæt samarbejde med en kollega, samt
med økonomidirektøren bl.a. skal varetage følgende opgaver:
• Opfølgning på eksterne mandater
• Udarbejdelsen af indstillinger og oplæg til direktion og bestyrelse
• Udarbejde oplæg til strategisk asset
allokation, der sikrer en passende risikospredning, samt efterlever foreningens investeringsretningslinjer.
• Deltagelse i ad hoc-opgaver i forbindelse med investeringer og asset
management
• Deltagelse i processen ved valg af nye
forvaltere
• Holde sig orienteret om udbuddet af
forvaltningstilbud
• Deltage i valg af nyt porteføljesystem
Derudover følger der også nogle administrative opgaver til jobbet, der dels knytter sig til registrering og afstemning af
porteføljen, men i lige så høj grad til rap-

portering til ”danmark”s bestyrelse og
til Finanstilsynet efter allerede fastlagte
rutiner.
Idet forvaltningen er outsourcet, vil
jobbet ikke indeholde behov for selv at
investere. Du vil indgå i økonomiområdet, der foruden dig beskæftiger 9
engagerede medarbejdere.
Den rette kandidat til jobbet
• Har en videregående finansiel uddannelse
• Er en erfaren bruger af IT og behersker til fulde Excel
• Kan begå sig på dansk og engelsk i
skrift og tale
• Er vant til at håndtere mange bolde
i luften og trives godt med en travl
hverdag
Du har minimum 3-5 års erfaring fra en
tilsvarende stilling. Alternativt kommer
du med en baggrund som Portefølje
Forvalter eller analytiker, og har behov
for at bruge din kompetence inden for
området på en anden måde, end selv
aktivt at forestå investeringerne.

Sygeforsikringen ”danmark” er en medlemsejet
forening, der blev stiftet i 1973. I dag er der mere
end 2,4 mio. medlemmer af Sygeforsikringen ”danmark”. 90 procent af kontingentet tilbagebetales
som tilskud til medlemmerne. Sygeforsikringen
”danmark” skal ikke tjene penge på forsikringsdriften, men genererer hovedsageligt sit overskud fra
afkastet af selskabets kapital.
Du kan tilegne dig mere viden om Sygeforsikringen
”danmark” på www.sygeforsikring.dk.

Der stilles dog krav om, at du er erfaren i
at udarbejde rapportering og at du også
har mod på at deltage i løsningen af de
administrative rutiner
Som person er du analytisk og logisk
velbegavet, og du er kommunikativt
meget stærk. Du arbejder struktureret
og resultatorienteret med dine opgaver,
og du formår at håndtere mange opgaver samtidig uden at miste overblikket.
Du er vant til at arbejde med deadlines,
og du kan både arbejde på egen hånd og
indgå i teams.
Du tilbydes et spændende og udviklende job, der giver plads til både personlige og faglige udfordringer. Løn og
ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har
du forudsætningerne for at løse denne
opgave, så send din ansøgning mærket
”SF-0617” til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til stillingen er du
velkommen til at kontakte os på telefon
73 62 90 00.
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