Legal Counsel til internationale transaktioner
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), København
Vil du have muligheden for at arbejde med internationale transaktioner og få solid erfaring med globale
alternative investeringer - fra hjertet af København? Så er dette din mulighed for at blive en del af en helt
speciel organisation i Danmark, hvor du bliver eksponeret bredt for globale markeder i samarbejde med
dygtige, internationale kolleger.
I mere end 50 år har IFU investeret i over 1.250 selskaber og bidraget til mere end 900.000 job via investeringer
i udviklingslande og emerging markets. IFU foretager i dag både investeringer i eget navn og gennem en
række private equity investeringsfonde, hvor IFU er fund manager. IFU er en aktiv partner i de investeringer,
vi deltager i, både under projektudvikling, due dilligence, deal structuring og kontraktsindgåelse, samt
efterfølgende ved enten etablering og opbygning af virksomheden eller videreudvikling af samme.
Besøg os på www.ifu.dk og se en film om os her.
Juridisk rådgivning
Du rådgiver sammen med det øvrige Legal transaction team i Legal de investeringsansvarlige i forhold til
konkrete alternative investeringer og indgår i investeringsteamet i større transaktioner. Du er med i hele
processen, og din rådgivning spiller en stor rolle. Indimellem vil transaktionen kræve tilstedeværelse i
udlandet, og rejser med kort varsel kan forekomme. Vi forsøger dog at være så fleksible som muligt, så
arbejde og privatliv kan harmonere.
Udover juridisk rådgivning ved transaktionerne kan du med din juridiske baggrund involveres i ad hoc
opgaver vedrørende andre juridiske spørgsmål, f.eks. om persondata, skatteret eller lignende, ligesom du
varetager kontakt til eksterne advokater.
Jobbet er udfordrende og kræver effektiv prioritering af tid, hvor flere forskellige investeringer drives
sideløbende. Du skal have et højt fagligt niveau, være en udpræget teamplayer, kunne se fremad,
indgående kende vore processer og vide, hvordan du bedst kan hjælpe, udfordre og støtte.
Velkommen i Legal-teamet
På kontoret i København K er vi godt 75 kolleger. Her bliver du en del af Legal-teamet på i alt 6 personer:
General Counsel, Head of Transactions, 2 Legal Counsels og 2 studentermedhjælpere. Hver især arbejder
vi på transaktioner og har kontakten til de investeringsansvarlige. Samtidig videndeler vi og laver nye oplæg
til kontraktformater, og som Legal Counsel vil du blive en naturlig del af sparringen og rådgivningen af dine
kolleger. Du kommer bestemt ikke ind i et rutinepræget miljø, og vi arbejder hele tiden med, hvordan vi er
effektive og bibeholder en høj kvalitet.
Jurist med erfaring fra forretningsmiljø
•

Du er uddannet cand.jur. gerne med en uddannelse oveni som advokat fra et større internationalt
fokuseret advokatfirma eller cand.merc.jur.

•

Du har minimum 3-4 års erfaring med juridisk rådgivning i et forretningsmiljø og god viden om
finansieringsret og M&A samt de processer, som vedrører transaktioner

•

Det er ikke et krav, at du har kendskab til de geografiske regioner, vi arbejder i, men en interesse for
vækstmarkeder og risikovillig investering er en fordel

•

Du taler flydende dansk og engelsk. Mestrer du sprog fra nogle af vores større markeder (f.eks.
kinesisk, spansk eller fransk) er det et plus

Er du vores nye kollega?
Bech-Nielsen, Riber & Partnere støtter IFU med denne rekrutteringsproces. Søg derfor stillingen via
hjemmesiden www.bnri.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Christian Riber på telefon 2025 7887. Samtaler bliver
holdt løbende, og vi sigter på kontraktindgåelse med den rigtige kandidat primo 2019.

