Chief Investment Officer og medlem af direktionen
Investeringsfonden for Udviklingslande
IFU tilbyder en unik mulighed for at arbejde med investeringer, der understøtter FN’s
verdensmål og skaber bæredygtig udvikling i udviklingslande
IFU er inde i en rivende udvikling. Fondens kommercielle investeringer i udviklingslande øges
markant, og der er stigende fokus på at bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål. I de senere år
har IFU udviklet et stærkt samarbejde med danske pensionsselskaber, der har resulteret i flere nye
investeringsfonde, senest Danish SDG Investment Fund med et samlet kapitaltilsagn på knap 5 mia.
kr. IFU har derfor en voksende betydning i dansk udviklingspolitik.
IFU’s nye CIO får sammen med den administrerende direktør det overordnede strategiske,
økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for, at IFU kan fortsætte udviklingen med solidt fokus på
såvel impact i investeringslandene som afkast til investorerne. CIO er endvidere ansvarlig for
eksekvering af IFU’s investeringsstrategi og videreudvikling af samme.
Opgaverne og ansvaret omfatter bl.a.:
• I tæt samarbejde med den øvrige ledelse at eksekvere og udvikle IFU’s investeringsstrategi,
med fokus på at sikre balance mellem afkastkrav og impact
• Opbygning af sund pipeline af nye investeringer, herunder lede og understøtte
investeringsteamenes arbejde med sourcing, analyse og strukturering, samt forhandling af
aftaler
• Sikre en effektiv porteføljestyring af eksisterende investeringer frem til vellykket exit
• Ledelse og udvikling af investeringsorganisationen med fokus på at sikre optimalt
kompetenceniveau og -sammensætning
• Udvikling af strategiske partnerskaber og sikring af et godt samarbejde med alle interessenter
• Sikring af overholdelse af gældende lovgivning og udmøntning i relevante investerings- og
risikostyringspolitikker mv.
• Videreudvikling af best practice for investeringsområdet, herunder due diligence-processer
Forventninger til den ideelle kandidat:
• Solid international investeringserfaring med veldokumenterede afkastresultater, gerne fra
ansættelser i investment banking, private equity eller hos institutionelle investorer
• Erfaring med investering i unoterede aktier og gerne erfaring med lånefinansiering
• Stærke analytiske evner og en solid finansiel værktøjskasse
• Visionær og handlekraftig person med ledelseserfaring samt evnen til at coache og udvikle
en organisation i en international kontekst, hvor udviklingsfinansiering og –investering er
under forandring
• Evne til at fremme organisationens resultater med bæredygtige og ansvarlige investeringer i
samarbejde med investeringspartnerne
• Åben og effektiv kommunikator med evnen til at formidle komplekse problemstillinger
• Evnen til at udvikle relationer politisk såvel som kommercielt
• Fornemmelse for politiske processer og kendskab til dansk udviklingspolitik, herunder gerne
kendskab til investeringer i relevante vækstmarkeder og udviklingslande (Asien, Afrika,
Mellemøsten, Latinamerika og Østeuropa)
• Godt netværk i dansk og internationalt erhvervsliv
Ansættelsesstedet er IFU’s hovedkontor, der er beliggende på Fredericiagade 27, 1310 København
K. Stillingen indebærer en vis mængde rejsedage om året i forbindelse med fondens aktiviteter. Læs
mere om IFU som virksomhed og arbejdsplads på www.ifu.dk.

Ansøgning:
Rekrutteringsprocessen varetages af Korn Ferry. Ansøgning med relevante bilag sendes til
ifu@kornferry.com senest den 13. januar 2019. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Senior Client Partner Folke FriisFrederiksen, Korn Ferry på telefon 3328 8500.
IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til danske og
internationale partnere, som ønsker at investere i udviklingslande. Investeringerne sker på et
kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier til projektselskaber, og formålet er at
fremme den økonomiske og sociale udvikling i investeringslandene. IFU forvalter kommercielle
fonde med kapital fra IFU og institutionelle investorer – senest illustreret gennem etableringen af
SDG-fonden fra 2018 på knap DKK 5 mia. IFU har på nuværende tidspunkt DKK 11,7 mia. under
forvaltning. Fonden har en langsigtet investeringshorisont og investerer direkte i det selskab, der
etableres i investeringslandet. IFU har indgået investeringsaftaler for ca. DKK 184 mia. i mere 100
udviklingslande i både Afrika, Asien, Latinamerika og Europa. Læs mere på www.ifu.dk.

