Studentermedhjælp til IFU’s finance and valuation team
Har du lyst til at arbejde i en international investeringsfond, der via kommercielle investeringer skaber
økonomisk og social fremgang i investeringslandene og styrker dansk erhvervslivs muligheder for at
gøre forretning i nye vækstmarkeder? Som studentermedhjælp skal du bistå IFU’s finansafdeling
med at udarbejde diverse rapporteringer og analyser, og du vil få et bredt indblik i de daglige opgaver
i en finansafdeling.
Opgaverne:
• Løbende likviditetsrapportering
• Månedlige rapporteringer til Nationalbanken og diverse rapporteringer til Udenrigsministeriet
• Ajourføring/afstemning af valutakurssikringsforretninger
• Bistå med udarbejdelse af mødemateriale
• Eventuelt bistå ved værdiansættelse af projektvirksomheder i forbindelse med
regnskabsaflæggelse
• Diverse ad hoc opgaver, præsentationer og analyser
Hvis du:
• Læser HA eller lignende og er på andet år af din bachelor eller på vej til at blive bachelor
• Har interesse for finansiering og regnskab og påtænker en kandidat indenfor disse områder
• Har godt kendskab til Office-pakken, herunder ’superbruger’ af Excel og PowerPoint
• Taler, skriver og læser engelsk på forretningsniveau
• Som person er udadvendt og en god holdspiller
• Sætter en ære i at overholde aftalte tidsfrister
• Er grundig og god til at etablere dokumentation for analyser og konklusioner
Tilbyder vi:
Ansættelse i en unik virksomhed, hvor du får erfaring med at arbejde i et internationalt
forretningsmiljø.
Arbejdstiden er 15-20 timer ugentligt med fleksibel arbejdsplan, hvor der kan tages højde for
eksamensperioder.
Lønnen er overenskomstbestemt, og arbejdssted er Fredericiagade 27, København K.
Ansøgning
For yderligere oplysninger, kontakt Senior Finance Manager Bjarke Nielsen på telefon 33 63 75 85.
Du bedes søge stillingen senest den 10. juni 2019.
Ansøgning vedlagt CV og eksamensbeviser sendes til: job@ifu.dk eller pr. brev til IFU,
Fredericiagade 27, 1310 København K. (Mærk din ansøgning: Studentermedhjælp FIN)
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.

