Stilling som Analytiker til Middle Office hos BLS Capital
Vi søger en ambitiøs og engageret medarbejder indenfor Middle Office funktioner.
Som Analytiker i Middle Office vil du indgå som en del af den daglige drift i BLS Capital, hvor du vil have ansvar for
eller assistere i mange forskellige og udfordrende opgaver, herunder:
•
•
•
•
•

Rapportering og præsentationer
Afkast- og risikoberegninger (TWR og NAV)
GIPS-certificering og dekomponeringsanalyser
Strukturering af afkast- og porteføljedata, herunder vedligehold af databaser
Optimering af opgaver og få manuelle processer til at forsvinde

Middle Office er et lille team, men vi arbejder tæt sammen med alle kollegaer hos BLS Capital. Du vil med sikkerhed
få daglig berøring med et bredt udsnit af værdikæden.
Personlige og faglige kvalifikationer
Du trives i et travlt og dynamisk miljø, tager ansvar, og giver gerne en ekstra hånd, hvis behovet opstår. Du kan
arbejde selvstændigt, er struktureret samt forstår vigtigheden af at være grundig og effektiv. Vi søger samtidig en
kollega, der sætter pris på godt teamwork. Du skal derfor kunne lide at arbejde tæt sammen med dine kollegaer, og
ikke mindst have det sjovt på jobbet.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•

Har en relevant faglig baggrund som f.eks. cand. merc. eller cand.polit.
Besidder et højt fagligt niveau og nogle års erhvervserfaring
Er god matematisk og er hjemmevant i Excel
Har erfaring med kodning (VBA, SQL, Python eller lignende), og har mod på mere
Har en brændende interesse for investeringer
Sætter en ære i leverancer af høj kvalitet og at optimere manuelle processer

Det er en fordel, hvis du har relevant erfaring fra en lignende stilling i den finansielle sektor, men det forventes ikke
at du har erfaring med alle ovennævnte opgaver.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder ud fra en professionel og nysgerrig tilgang med faglig sparring
og udvikling. Du får samtidig høj grad af mulighed for at få indflydelse på arbejdets udførelse og indhold.
BLS Capital er en førende dansk kapitalforvalter med fokus på langsigtede og værdiskabende aktieinvesteringer
indenfor danske og globale aktier. BLS Capital har siden virksomhedens start vist en solid og positiv udvikling med
flotte vækstrater og et af branchens bedste afkast. Vi investerer med høj integritet og engagement i vores nøje
udvalgte selskaber. BLS Capital har tilladelse som fondsmæglerselskab, og er under tilsyn af Finanstilsynet og U.S.
Securities and Exchange Committee (SEC). Vi er i dag 24 medarbejdere, der sætter pris på at være med til at udvikle
BLS Capital.
Ansøgning og spørgsmål
Har du lyst til at være en del af teamet i BLS Capital, og passer profilen på dig, kan du uploade din ansøgning samt
relevante dokumenter eller sende til hr@blscapital.dk snarest muligt. Ansøgninger behandles løbende, da
stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Ved spørgsmål til stillingen kan du kontakte Head of Middle Office Klavs Holten på tlf. (+45) 31 46 99 86.
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