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Scope Investment søger en barselsvikar med mulighed for fastansættelse 
 
Finansiel administrativ kollega til middle- og backoffice  
Vi søger en engageret medarbejder, der har lyst til at arbejde bredt med middle- og backofficeopgaver i en 

finansiel virksomhed i rivende udvikling.  
 
Scope Investment er et uafhængigt Multi-Family-Office, der forvalter finansielle aktiver for en række 

formuende personer og selskaber. Vi er et team på 16 engagerede personer med en bred og dyb erfaring 

indenfor den finansielle sektor. Stemningen er kollegial, uformel og med højt til loftet. Vi spiser frokost 

sammen på tværs af afdelinger, og har du lyst, kan du være med til alle vores sociale arrangementer som fx 

fredagsbar, sommerfest, ungdomsklub, vinsmagning, julefrokost mm. 
 
Om dig 

Du har formentlig arbejdet med økonomi eller regnskab i en finansiel virksomhed, men det er ikke et krav, 

da det er din interesse og evne til at arbejde med tal, der er afgørende. Du er serviceminded og har lyst til 

at lære nyt og arbejde på tværs af en mindre organisation. Jobbet vil være en platform for din videre 

udbygning af dine faglige og personlige kompetencer og vi vil understøtte et udviklingsforløb for dig med 

henblik på fastansættelse.  
 
Du er: 

• Interesseret i værdipapirer og finansielle produkter 

• Stærk i anvendelsen af Microsofts Office pakke 

• Interesseret i at tilegne dig viden 

• Selvstændig og teamplayer, med god situationsfornemmelse i forhold til kolleger og kundekredsen 
 
De konkrete opgaver er blandt andet:  

• Deltage i udarbejdelse og kvalitetssikring af månedsrapporter til kunder 

• Oprette, vedligeholde og opdatere stamdata på obligationer, aktier og finansielle produkter 

• Bogføre afkast på obligationer, aktier mm i vores finansielle risikostyringssystem, FA Solutions  

• Gennemføre handler med modpartsbanker 

• Onboarding aktiviteter – herunder oprettelse af kunder hos depotbanker 

• Meddelelser til kunder i forbindelse med indfrielse af lån, rente og fakturering 

• Kundedialog – besvarelse af e-mails, udsendelse af diverse materialer til kunderne 

Scope Investments erfarne team vil gradvist og løbende sørge for den nødvendige oplæring og træning i 

ovenstående opgaver og investeringsunivers, samt relevante IT-systemer. 
 
Vilkår og praktiske information  

Vi tilbyder en fordelagtig løn og lægger vægt på din trivsel. Derfor får du fx mulighed for hjemmearbejde 

efter nærmere aftale. 
 
Vi vil meget gerne have vores nye kollega ombord snarest, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt til 

lc@scopeinvestment.dk, da vi holder samtaler løbende. Sidste frist for ansøgning er 9. december.  

 
 
Læse mere om Scope Investment på www.scopeinvestment.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du 

velkommen til at kontakte CFO Lars Caspersen på 20 19 45 18 eller på lc@scopeinvestment.dk.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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