Dygtig generalist søges til fuldtidsstilling
som compliancemedarbejder i Legal & Compliance
Ønsker du at være en del af en spændende og travl hverdag i en virksomhed i vækst? Brænder du for at vedligeholde og
videreudvikle compliance og trives du med, at ikke alle dage er ens? Så er du måske vores nye kollega i afdelingen Legal
& Compliance!
Jobbet
Som compliancemedarbejder bliver du en vigtig spiller på det administrative område, hvor du bliver bindeleddet mellem
forretningen og afdelingen Legal & Compliance. Det er vigtigt, at du trives med mange og forskelligartede opgaver og
projekter. Stillingen refererer til Head of Legal & Compliance, og du vil blandt andet skulle hjælpe til med følgende:
•

Løbende forretnings- og compliancekontroller

•

Opdatering af forretningsgange samt hjælp med implementeringen af forretningsgangene

•

Rapportering til Finanstilsynet på hvidvaskområdet

•

Gennemførelse af kapitalforhøjelser, vedtægtsændringer og ajourføring af selskabsdokumenter generelt

•

Udarbejdelse af tegningsaftaler mm.

•

Ajourføring af databehandleraftaler og leverandøraftaler

•

Evt. projektkoordinering og projektansvarlig for enkelte områder, herunder GDPR

Faglig og personlig profil
Vi forestiller os, at du har en uddannelse inden for et relevant område, fx jura eller administration. Ideelt set har du erfaring
med juridiske opgaver, administration eller projektkoordinering. Direkte erfaring inden for området er en fordel, men ikke
et krav. Det vigtigste er, at du har mod på at lære og give dig i kast med en masse nye ting.
Som person er du løsningsorienteret, grundig og struktureret, og du sætter en ære i altid at levere et ordentligt stykke
arbejde. Du skal have lyst til at beskæftige dig med forskelligartede opgaver, herunder en del ad hoc-opgaver samt mulighed
for større udviklingsprojekter. Du skal samtidig trives med at være supportfunktion i dit team.

Secure Spectrum tilbyder
Et spændende job med ansvar for væsentlige områder af forretningen. Du vil blive en del af et fagligt dygtigt team og en
virksomhed, der er på en ambitiøs vækstrejse. Vi har et godt socialt miljø med en åben og uformel omgangstone og en flad
organisationsstruktur. Løn efter kvalifikationer samt attraktiv pensions- og sundhedssikringsordning.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Head of Legal & Compliance Marlene Toft-Villars på telefon +45 40 97 21 06 eller mail
mlt@securespectrum.dk. Motiveret ansøgning og CV og evt. karakterbevis fremsendes på følgende mail mlt@securespectrum.dk.
Vi afholder samtaler løbende og ansætter, når vi har fundet den rette kandidat. Tiltrædelse er hurtigst muligt.

Om Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S
Secure Spectrum leverer uafhængig og fagligt funderet investeringsrådgivning
til store og mindre formuer. Vi har eksisteret mere end et årti, har DKK 42 mia.
under rådgivning og 400 kunder. Vi er udbyder af det største investeringsunivers i Danmark, og tilbyder både livkvide og alternative investeringer.

