
Medvirke til udarbejdelse af kunderapportering og mødemateriale
Afstemning og bogføring af transaktioner, herunder handler mv.
Bidrage til løbende opbygning og vedligeholdelse af porteføljestyrings-
system
Medvirke til optimering af arbejdsprocesser

Vi har travlt og søger derfor en Junior Controller, der brænder for en
fremtidig karriere inden for økonomi . 

Du får mulighed for faglig og personlig udvikling i en partnerdrevet
virksomhed, hvor tiden bruges på at skabe gode resultater. Der er fleksible
rammer samt plads til hurtig implementering af ”den relevante og gode
idé”. Vi har i særlig grad fokus på bæredygtige investeringer og
investeringer inden for alternative aktivklasser.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte: 

Der vil også kunne forekomme opgaver inden for investeringsområdet, det
kunne være analyse eller data indsamling ift. asset allocation, udvælgelse
af eksterne forvaltere mv.

Kompleksiteten af opgaverne og det selvstændige ansvar vil være stigende
i takt med, at du udviser tilfredsstillende resultater. Ugentlig gennemsnitlig
arbejdstid er 15 timer fordelt på 3 dage – med særlig tyngde på de første
dage hver måned.

Det vi leder efter
Du har et stærkt engagement og interesse for investering. Vi stiller store
krav til din diskretion, akkuratesse og faglige kompetencer – herunder
stærke IT-kundskaber (Excel, PowerPoint, databaser). Vi forventer, at du
taler og skriver dansk og engelsk.

Ideelt set er du i slutningen af din bachelor på CBS eller Københavns
Universitet med fokus på finansiering. 

Curo Capital tilbyder
individuel porteføljepleje inden
for traditionelle, såvel som
alternative investeringer til
velhavende familier, fonde,
velgørende organisationer
mm. 

Vi tilbyder både vores kunder
investeringsløsninger med
primært fokus på afkast, men
i stigende grad også flere
bæredygtige løsninger. Vi har
en ambition om at være
samlingspunkt for de kunder,
der investerer bæredygtigt. 

Vi er et multi family office, og
vi tilbyder vores kunder en
transparent og uafhængig
rådgivning, hvor vi alene
fokuserer på at bevare
kundernes formuer og levere
gode afkast.

Ambitionsniveauet i
virksomheden er særdeles
højt – både i vores
investeringsprocesser, den
strategiske rådgivning og i
vores kunderelationer. 

Vi har en uformel
omgangsform baseret på en
positiv indstilling og godt
humør.

Ansøgning sendes snarest muligt dog senest den 1. marts 2022 på mail til cv@curocapital.dk indeholdende ansøgning,
CV og karakterblad fra dit nuværende studie. Ansættelsesstart vil være hurtigst muligt.
Spørgsmål kan stilles til Regnskabs- & Administrationschef, Christian Vinther, på tlf. 31 43 44 30.
Du kan læse mere om Curo Capital på vores hjemmeside: www.curocapital.dk
Curo Capital opfordrer alle uanset alder, etnisk baggrund, køn, religion eller seksuel orientering mv. til at søge stillingen

Junior Controller søges 


