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Om os
Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S er et dansk
fondsmæglerselskab etableret
i 2017. Vores udgangspunkt er
en dyb konceptuel forståelse
for rådgivning om kapitalforvaltning, og vi bygger på mange
års erfaringer fra vores tidligere virke i bl.a. ledende danske banker, globale investeringsbanker m.v.
Scope arbejder inden for to forretningsområder, der supplerer og komplimenterer hinanden: Kapitalforvaltning og Særlige investeringer.
I kapitalforvaltningen er vi aktive inden for noterede og unoterede værdipapirer, herunder
aktier, europæiske kreditobligationer, CLO’er, struktureret
kredit, Private Equity og Private
Debt.
I særlige investeringer arbejder
vi mere opportunistisk, og her
er der som oftest tale om enkeltstående investeringsmuligheder med en kortere tidshorisont og et deraf afledt attraktivt afkastpotentiale. Det er typisk ejendomsinvesteringer.
Du kan læse mere om os og vores forretning på:
www.scopeinvestment.dk

du for en karriere inden for investering og kapitalforvaltning? Scope Investment
Fondsmæglerselskab A/S vokser, og vi søger derfor en student til vores investeringsafdeling.
Her vil dit fokus primært være rettet mod analyser af både nuværende såvel som fremtidige
investeringer. Du får rig mulighed for at udfolde dine analytiske evner inden for investeringsområdet, ligesom du vil opnå en dyb indsigt i, hvordan vores strategiske porteføljesammensætning finder sted.
Dine arbejdsopgaver vil variere, men vil blandt andet indebære:
•

Analyser af vores nuværende porteføljevirksomheder.

•

Udarbejdelse af investeringsanalyser og bistand med idégenerering til nye investeringer.

•

Udarbejdelse af makroøkonomiske analyser.

•

Udarbejdelse af markeds- og industrianalyser.

•

Præsentere virksomhedsanalyser internt.

Vi tilbyder dig et attraktivt arbejdsmiljø, hvor der vil være fokus på din indlæring og dit løbende
bidrag til arbejdet i investeringsafdelingen. Du vil formentlig få en stejl indlæringskurve, hvor
opgavekompleksiteten vil stige i takt med, at du leverer tilfredsstillende resultater. Du kommer
til at indgå i et dynamisk og voksende team, hvor tæt samarbejde og højt til loftet er nøgleord.
Stillingen er i udgangspunktet gennemsnitligt 20 timer ugentligt, men med stor fleksibilitet i
forhold til eksamensperioder.

Om dig
Du er studerende med stor interesse inden for investering og analyser. Du er nysgerrig på de
forskellige aktivklasser i både det noterede og unoterede investeringsunivers. Vi forestiller os,
at du er i gang med en relevant økonomisk uddannelse som f.eks. cand.polit, cand.merc eller
cand.oecon, hvor du som minimum har bestået andet år af din bachelorgrad, og ideelt befinder
dig på tredje år eller starten af overbygningen. Du er erfaren i Excel og PowerPoint, og du besidder desuden en god talforståelse og stærke analytiske evner. Det er ikke et krav, at du har
erfaring med aktier og obligationer, men det forventes, at du har interesse for området. Vi leder
efter en holdspiller med et positivt mindset, som nyder at samarbejde og spare med kollegaer,
mens det på samme måde forventes, at du kan arbejde selvstændigt og tage initiativ på egen
hånd. Du er desuden god på skrift og taler både dansk og engelsk.

Ansøg
Lyder ovenstående som noget for dig? Så send en motiveret ansøgning, et CV og dit seneste
karakterudskrift til pf@scopeinvestment.dk hurtigst muligt og senest d. 31. juli '22. Vi afholder
samtaler løbende og ansætter, når den rette kandidat er fundet. Hvis du har spørgsmål, er du
meget velkommen til at kontakte vores analysechef Peter Faxøe på pf@scopeinvestment.dk
eller på tlf.: +45 28 51 56 68.
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