Dygtig studerende til stillingen som Investment Analyst
Er du i gang med en uddannelse inden for økonomi, finans eller matematik, og brænder du for investeringer og kapitalforvaltning? Har du mod på et udfordrende studiejob i en ambitiøs virksomhed i vækst, så er du måske Secure Spectrums
nye Investment Analyst!
Jobbet
Som Investment Analyst kommer du til at have en stejl læringskurve og en afvekslende hverdag med en bred vifte af
opgaver. Bl.a. skal du medvirke til at:
•

Analysere investeringsstrategier og investeringsomkostninger

•

Bistå og kvalitetssikre rapporteringerne til vores kunder

•

Vedligeholde og opdatere vores systemer og databaser baseret på Excel, Access eller SQL

•

Vedligeholde og udvikle vores analysemodeller

•

Analysere kapitalforvaltere og aktivklasser

Arbejdstiden er i gennemsnit 20 timer ugentligt, og vi forventer en vis fleksibilitet i forbindelse med deadlines, ligesom vi
også er fleksible i forbindelse med dit studie.
Faglig og personlig profil
Vi forestiller os, at du:
•

Er studerende inden for økonomi, finansiering eller matematik og som minimum har et par år tilbage af din studietid

•

Har erfaring med Excel og Officepakken generelt

•

Har et højt fagligt niveau og generel interesse for investeringer

•

Har interesse for og eventuel erfaring med programmering

•

Er grundig og struktureret

Secure Spectrum tilbyder
•

Et udfordrende studiejob, der kan være med til at kickstarte din karriere

•

Fokus på din faglige og personlige udvikling med gode chancer for fastansættelse efter endt uddannelse

•

En ambitiøs og dynamisk virksomhed

•

En åben og uformel omgangstone og et godt socialt miljø

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Portfolio Manager Andreas Tolnø på at@securespectrum.dk. Motiveret ansøgning,
CV og karakterudskrift fremsendes pr. e-mail til COO Andreas Weilby på aw@securespectrum.dk senest d. 9. august 2021.

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 likvide og alternative investeringer.

