Studentermedhjælp til international
investeringsfond
IFU søger en studentermedhjælp til at bistå Danida Business Finance teamet. Det er et udfordrende og
udviklende studiejob, hvor der som led i ansættelsen er mulighed for at søge om et internship på 1-2
måneder ved et af IFU’s regionalkontorer i Asien, Afrika eller Latinamerika.
Danida Business Finance:
Danida Business Finance (DBF) tilbyder adgang til finansiering af bæredygtige infrastrukturprojekter inden
for sektorer som transport, vand og sanitet samt energi i Afrika, Asien og Latinamerika. Projekterne
bidrager til at skabe bedre rammer for bæredygtig vækst og beskæftigelse i tråd med Verdensmålene, og
aktiviteterne sker i tæt samarbejde med dansk erhvervsliv. Investeringsteamet for DBF (5 personer i alt) er
en del af IFU’s Finance Sector team, og fysisk sidder teamet på IFU’s kontor i hjertet af København. DBFteamet vurderer mulige investeringer inden for DBF’s områder, driver investeringsprojektet og overvåger
projektgennemførelse sammen med en række private virksomheder og offentlige myndigheder.
Opgaverne i DBF teamet:
• Assistere med finansielle beregninger og analyser, indledende projektvurderinger, generel research og
analyse, samt udarbejdelse af skriftlige oplæg på engelsk.
• Gennemføre beregninger af tilskud i excel-baseret model, foretage notifikationer af projekter til OECD og
udarbejde endelige tilskudsregnskaber.
• Udarbejde budgetter og regnskab i tæt parløb med DBF Team Lead.
• Forberede materiale og præsentationer til møder med potentielle og eksisterende partnere.
Vi leder efter en ny kollega, der:
• er på vej til at blive bachelor med planer om at læse til kandidat inden for økonomi eller finansiering og
har minimum 2 år tilbage af studierne
• er en god analytiker og har kendskab til finansiel modellering
• har godt kendskab til Office-pakken, herunder er ’superbruger’ af Excel og PowerPoint
• taler, skriver og læser engelsk på forretningsniveau
• er selvkørende og anvender sund fornuft i opgaveløsningen, er udadvendt og sætter en ære i at
overholde aftalte tidsfrister.
Ansættelsen
Arbejdstiden er 15-20 timer ugentligt med fleksibel arbejdsplan, hvor der kan tages højde for
eksamensperioder. Lønnen er overenskomstbestemt, og arbejdsstedet er Fredericiagade 27, København K.
Ansøgning
Ansøgningsfrist er onsdag den 30. januar 2019.
Ansøgning inkl. CV og karakterudskrift sendes til: job@ifu.dk. Mærk din mail: Studentermedhjælp Danida
Business Finance.
For yderligere information, kontakt Tina Kollerup Hansen, Team Lead for Danida Business Finance, på
tkh@ifu.dk eller tlf. +45 4138 1235.

IFU – Investment Fund for Developing Countries provides risk capital and advice to companies wishing to set up
business in Africa, Asia, Latin America and parts of Europe. Investments are made on commercial terms in the form of
equity and loans. The purpose is to promote economic and social development in the investment countries.
IFU acts as fund manager for the Danish SDG Investment Fund, Danida Business Finance, the Danish Climate
Investment Fund, the Danish Agribusiness Fund, IFU Investment Partner and the Investment Fund for Central and
Eastern Europe.
IFU’s head office is located in Copenhagen, and we have regional offices in China, India, Singapore, South Africa,
Kenya, Ghana, Nigeria, Colombia, Brazil and Ukraine. For more information, see www.ifu.dk.

