
 
 
I studiejobbet skal du bistå IFU’s Internal Service med at give vores gæster og kolleger den bedst mulige 

service. Du vil blive en del af et team, hvor der lægges vægt på et højt serviceniveau, og du vil skulle trives 

med en hverdag, hvor arbejdsopgaverne ikke er ens.  

Har du lyst til at arbejde i en international investeringsfond, der via kommercielle investeringer skaber 

økonomisk og social fremgang i udviklingslandene? IFU har fokus på at skabe bæredygtig vækst i nogle af 

de fattigste dele af verden og samtidig opnå et godt finansielt afkast.  

• Opdækning og afrydning i forbindelse med møder 

• Scanning af dokumenter 

• Modtagelse af gæster og henvendelser generelt i receptionen 

• Besvare IFU’s hovednummer 

• Diverse ad hoc opgaver 

 

• Er i gang med en videregående uddannelse 

• Er professionel, serviceminded og sætter en ære i at udføre et godt job 

• Trives med hands-on opgaver 

• Taler, skriver og læser engelsk på forretningsniveau 

• Kan prioritere og har evnen til at holde hovedet koldt i en travl hverdag 

• Er en god holdspiller 

 

• Et studenterjob i en unik virksomhed, hvor du vil opnå erfaring med at arbejde i et internationalt 

forretningsmiljø 

• At blive en del af et studenterhold på ca. 10 studerende 

• At være ansat i et miljø med fokus på læring og udvikling 

• Ugentlig arbejdsplan planlagt efter behov, hvor der tages højde for eksamensperioder 

 
Arbejdstiden er varierende og afhængig af spidsbelastninger i huset. Receptionen er åben mandag til torsdag 
fra kl. 8.30-16.00 og fredag fra kl. 8.30-15.30. 
 
Arbejdssted er Fredericiagade 27, København K.  
 
Det forventes, at du kan starte hurtigst muligt. Der vil blive afholdt samtaler løbende. 

 
Du bedes sende dit CV og en ansøgning til: job1@ifu.dk  
 
For yderligere oplysninger, venligst tjek www.ifu.dk . Hvis du har nogen spørgsmål, så er du velkommen til 
at kontakte Team Lead, Internal Service & Facility Management Dorthe Mørkeberg Press på telefon 3363 
7555 eller skrive til job1@ifu.dk.  
 

 

IFU – the Investment Fund for Developing Countries is a Danish impact investor contributing to green, just 
and inclusive societies as well as supporting the Sustainable Development Goals. IFU provides risk capital to 
companies operating in developing countries across Africa, Asia, Latin America and parts of Europe. 
Investments are made on commercial terms in the form of equity, loans and guarantees. IFU has co-invested 
in over 1,300 companies in more than 100 developing countries and emerging markets. Contracted 
investments total EUR 31 billion, of which IFU has contributed EUR 3.4 billion. Capital under management is 

EUR 1.7 billion.  Read more at www.ifu.dk 
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