
STÆRK ANALYTIKER
TIL NYT STRATEGISK FORRETNINGSOMRÅDE

Kan du spotte den næste out-performer inden for aktiv kapitalforvaltning?
Til at accelerere vores fortsatte udvikling søger vi en talentfuld, ambitiøs og højt motiveret kandidat, som kan indgå i et tæt samarbejde 
med vores Chief Investment Officer (CIO) omkring den fortsatte forretningsudvikling inden for kapitalforvaltning i Lind Invest.

Stillingen er nyoprettet, og du vil i det daglige blive en del af et team, som sammen har skabt topresultater gennem flere år. Dygtige 
medarbejdere og høj faglighed udgør grundstenene i Lind Invests succes. For den rette kandidat vil der over tid være stor mulighed for 
at præge den strategiske retning inden for egne ansvarsområder, ligesom vi sammen med dig skræddersyer et individudelt karriere-
forløb. Vores miljø er uformelt, men professionelt, og vi prioriterer, at det skal være både udfordrende, lærerigt og sjovt at være en del 
af Lind Invest-teamet. Du vil referere direkte til vores CIO.  

DINE PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER
• Implementering samt videreudvikling af vores strategi inden for et nyt 

forretningsområde 
• Udarbejde konkrete investeringsoplæg til Lind Invests investerings-

komite
• Arbejde tæt sammen med CIO på investeringscases 
• Assistere de øvrige teams på store, strategiske projekter

DIT MINDSET 
• Du trives med en hands-on rolle i dit analysearbejde
• Du er ekstremt nysgerrig og vedholdende i forhold til at opnå indsigt   

og forståelse
• Du er afklaret med, at ikke alt teori virker efter hensigten i praksis
• Du er udadvendt og formår at skabe langvarige relationer samtidig 

med, at du evner at stille de skarpe og afgørende spørgsmål både 
internt og eksternt 

• Du ved, at det er detaljerne, der er afgørende for succes
• Du ved, at hårdt arbejde betaler sig
• Du er proaktiv af natur, og du tør tænke alternativt for at nå dine mål

DIN FAGLIGE PROFIL
• Du er talknuser og stærk på det kvantitative område 
• Du brænder for de finansielle markeder og investering
• Du er nyuddannet eller har 1-3 års relevant erfaring. Din baggrund kan 

være cand.merc / polit / oecon el. lign. Andre profiler er også interes-
sante, så længe det kvantitative håndværk er på plads

• Du er selv investor i privat-regi (beløb spiller ingen rolle)

DU KAN FORVENTE
• Et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø 
• Masser af personlig og faglig udfordring 
• Kontor i hjertet af Aarhus med en af byens bedste udsigter
• Ansvar fra første dag – du skal i perioder forvente at blive bragt ud af 

comfort zonen

Der må over tid påregnes en vis rejseaktivitet i takt med at du lykkedes med 
dine opgaver og mål, da strategien har et globalt fokus. 

 
SØG JOBBET 
Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes via 
mail til job@lind-invest.dk hurtigst muligt. 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til 
Kasper Herrestrup på telefon +45 26 81 78 56. 

Vi indkalder løbende til samtale. 
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