
 

 

STUDENTERMEDHJÆLPER 

MED INTERESSE FOR 

INVESTERING 

Great Dane Fund Advisors A/S er et investeringsrådgivningsselskab med tilladelse fra Finanstilsynet. Selskabet blev stiftet i 2014 med henblik på 

at rådgive Investeringsforeningen Great Dane om køb og salg af aktier. Hos Great Dane Fund Advisors er vi specialister i value investering og 

enhanced indeks investering. Målsætningen for Great Dane er at tilbyde en investeringsforening ”som den oprindeligt var tænkt”. Det vil sige, at 

stordriftsfordelene ved at investere i forening i højere grad skal komme investorerne til gode i form af omkostningsprocenter, som falder, når 

formuen stiger. Great Dane Fund Advisors har siden 2014 ansat 5 studentermedhjælpere fra SDU, som alle i dag arbejder med investering eller 

M&A/Corporate Finance. 

Jobbet 

Som studentermedhjælper hos Great Dane Fund 

Advisors A/S i Assens vil du få en grundig indsigt i 

investering generelt og i børsnoterede aktier 

specifikt. 

Du vil primært skulle arbejde med varierede data- 

og analyseopgaver i investeringsprocessen, men 

jobbet omfatter også hjemmesideopdatering, print 

og mødeforberedelse.  

De investeringsmæssige opgaver relaterer sig til 

screening af aktiemarkedet, udarbejdelse af 

investeringsoplæg og prisfastsættelse af 

virksomheder. Herudover vil der være arbejde i 

forbindelse med rapportering, 

porteføljeovervågning etc. 

Arbejdstiden forventes at ligge i intervallet 15-20 

timer ugentligt i gennemsnit. Men jobbet er meget 

fleksibelt i forhold til både almindelig studieaktivitet 

og eksamensperioder, hvor der kan holdes fri. 

Din person 

Du arbejder selvstændigt, kan regne, er analytisk, 

grundig, struktureret, udadvendt, kan lide at tage 

ansvar og har nemt ved at komme i kontakt med 

andre.  

Du er godt til at formulere dig på både dansk og 

engelsk i skrift og tale, og du har arbejdet med MS 

Office generelt og MS Excel i særdeleshed. Erfaring 

med Bloomberg eller Refinitiv Eikons 

finanssystemer er et plus men ikke et krav.  

Du har via dit studie tilegnet dig grundlæggende 

viden om økonomisk teori og regnskab. 

Din baggrund 

Du er enten lige startet på kandidatuddannelsen 

eller læser en bacheloruddannelse indenfor 

økonomi, HA eller lignende på 3. årsprøve. Du 

brænder for at lære mere om investering i både teori 

og praksis.  

Vi tilbyder 

Mulighed for at styrke dine økonomiske og 

finansielle færdigheder i hos et af Fyns meget få 

kapitalforvaltningsselskaber. Vi arbejder med 

langsigtet investering i de fleste gængse aktivklasser.  

Vil du arbejde med finans og investering efter endt 

studieforløb, vil denne stilling være endog meget 

attraktiv. Den rette kandidat vil komme i 

betragtning til senere fastansættelse. 

Lyder det som noget for dig, men vil du gerne vide 

mere, inden du søger, så kan du tage et kig på 

hjemmesiderne www.igd.dk eller 

www.greatdanefund.com, her finder du information 

om vores investeringsstrategier og de fonde, som vi 

yder rådgivning til.  

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte: 

Thomas Bastrup, porteføljemanager 

Tlf.: +45 24 49 64 75 

Ansøgning sendes med e-mail til: 

info@greatdanefund.com senest 10. februar 2022. 
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