ANALYTIKER – ALTERNATIVE INVESTERINGER
Vi søger en skarp analytiker til vores investeringsteam. Investeringsteamets overordnede
ansvar er kontinuerligt at udvælge de bedste globale investeringsmuligheder til gavn for
vores kunder. Vi ønsker at øge kapaciteten på alternative investeringer, som er et særligt
styrkeområde for os.
Om jobbet:
Dit ansvarsområde vil primært være at vedligeholde og udbygge vores alternative
investeringsløsninger, herunder:
- Due diligence på alternative investeringer, hvor den finansielle - og den bæredygtige
analyse går hånd i hånd
- Porteføljekonstruktion og implementering af alternative investeringer
- Udarbejde investeringsoplæg til investeringskomiteen, investormateriale og løbende
kommunikation om de alternative investeringer til kunder m.m.
- Ansvarlig for de legale strukturer, der indkapsler investeringsmulighederne
- Tæt samarbejde med vores strategiske samarbejdspartner, Stanhope Capital / Forbes
Family Trust
Det vi leder efter:
Vi forventer, at du har en relevant økonomisk uddannelse, har høj faglig indsigt og er
særdeles ambitiøs. Ideelt set har du 2-4 års erfaring fra asset management og ønsker at
udvikle dig gennem muligheden for at få et direkte investeringsansvar.
Du har et stærkt engagement og interesse for investering. Vi stiller store krav til din
diskretion, akkuratesse og faglige kompetencer. Du arbejder analytisk og skaber resultater
gennem strukturerede processer, og så er du en stærk teamplayer.
Vi tilbyder dig:
En attraktiv og udviklende arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer. Vi har et
meget stort og internationalt netværk, som tæller en række af verdens førende
kapitalforvaltere.
Du får mulighed for faglig og personlig udvikling i en partnerdrevet virksomhed, hvor tiden
bruges på at skabe gode resultater, hvor der er fleksible rammer samt plads til hurtig
implementering af ”den relevante og gode idé”.
Lønpakken vil afspejle dine kvalifikationer, og der vil over tid være mulighed for medejerskab.
Ansøgning sendes snarest muligt dog senest den 24. februar 2021 på mail til jeh@atriumpartners.dk.
Ansættelsesstart vil være hurtigst muligt.
Spørgsmål kan stilles til Investeringschef og CEO, Jens Honoré, på tlf. 30 59 66 71.
Du kan læse mere om ATRIUM Kapitalforvaltning på vores hjemmeside: www.atriumkapitalforvaltning.dk.

ATRIUM Kapitalforvaltning
tilbyder individuel
porteføljepleje inden for
traditionelle, såvel som
alternative investeringer til
velhavende familier, fonde,
velgørende organisationer
mm.
Vi har en ambition om at være
samlingspunkt for de kunder,
der investerer bæredygtigt.
Vi er et multi family office, og
vi tilbyder vores kunder en
transparent og uafhængig
rådgivning, hvor vi alene
fokuserer på at bevare
kundernes formuer og levere
gode afkast.

Uafhængighed, transparens
og rådgivning i øjenhøjde har
alle årene været et mantra i
ATRIUM.
Ambitionsniveauet i
virksomheden er særdeles
højt – både i vores
investeringsprocesser, den
strategiske rådgivning og i
vores kunderelationer.

Vi har en uformel
omgangsform baseret på en
positiv indstilling og godt
humør.

