
 

Har du lyst til at arbejde i en international investeringsfond, der via impact-investeringer skaber 
økonomisk og social fremgang i udviklingslandene? IFU foretager direkte investeringer (aktiekapital 
og lån) både med IFU’s egne midler og som forvalter af en række investeringsfonde.  
 
Som student skal du bistå IFU’s Legal Team med juridisk arbejde, og du vil få et bredt indblik i de daglige 
opgaver i en juridisk afdeling. Du vil både løse interne opgaver, fx selskabsretlige opgaver, compliance og 
opdatering af standarddokumenter, samt eksterne opgaver over for IFU’s investeringsafdeling. 
 

Dine primære opgaver som student i Legal Team vil være: 

• juridisk arbejde, fx skrive udkast til aftaler, læse og kommentere andre parters udkast til aftaler 

• juridisk informationssøgning 

• opdatere standarddokumenter, interne retningslinjer og vejledninger, skatteoversigter, internationale 

advokatfortegnelser mv. 

• administrativt arbejde vedrørende datterselskaber, fx skrive referater af generalforsamlinger og 

bestyrelsesmøder samt registrere ændringer hos Erhvervsstyrelsen 

• compliance-opgaver, fx læse ny lovgivning af relevans for IFU, foretage compliance tjek af IFU’s 

investeringer, bistå med overholdelse af hvidvask- og persondatareglerne og FATCA 

• juridiske ad hoc opgaver for investeringerne 

 

 

Du kan nikke ja til nedenstående: 

• studerer cand.jur. eller cand.merc.jur. 

• er bachelor eller tæt på at have færdiggjort bachelor 

• har generelt kendskab til erhvervs- og selskabsret,  finansieringsret en fordel 

• er erfaren bruger af Microsoft Office-pakken 

• taler, skriver og læser engelsk på forretningsniveau 

• er selvkørende og anvender sund fornuft i opgaveløsningen 

• er ansvarsbevidst og overholder aftalte tidsfrister 

 

Ansættelse i en unik og spændende global virksomhed. Som student bliver du en del af Legal Teamet på i alt 
ni personer, inklusive to studenter, hvoraf du er den ene. Vi er et team, som løser mange forskellige opgaver, 
så hverdagen bliver aldrig en rutine. De juridiske medarbejdere er alle advokater med international erfaring og 
nogle har også møderet i andre lande, så der er rig mulighed for at opnå erfaring med komplekse transaktioner, 
forhold vedrørende internationale investeringer, internationale organisationer mv. 

 
Arbejdstiden er 15-20 timer ugentligt med fleksibel arbejdsplan, hvor der kan tages højde for 
eksamensperioder. Vi forventer, at du kan starte inden sommerferien. 
 

Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes til job1@ifu.dk senest 7. april 2022. Venligst mærk din 
ansøgning: ”Student Legal”. Der vil blive afholdt samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. 
 

Jobindholdet som student i IFU:  Student Anne Westergaard Vorup, avo@ifu.dk, 33 44 12 20 
Andre spørgsmål til stillingen:  Vice President, Legal Carsten Møllekilde, cmo@ifu.dk, 33 63 75 09 
Ansættelsesvilkårene:    HR Manager Lise Orthmann, lio@ifu.dk, 30 94 31 54 
 
 
 
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 
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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 

 

http://www.ifu.dk/

