Studentermedhjælp til international
investeringsfond
IFU søger en studentermedhjælper til Sub-Saharan Africa 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.
Sub-Saharan Africa teamet foretager investeringer og er ansvarlige for IFU’s portefølje af projektselskaber i
vest, øst og det sydlige Afrika. IFU’s investeringer sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital,
mezzanin-finansiering, lån og garantier. Sammen med danske virksomheder har IFU gennemført mere end
250 investeringer i Sub-Saharan Africa og har aktuelt en aktiv portefølje på mere end 50 selskaber.
Opgaverne i Sub-Saharan Africa teamet:
• Assistere investeringsrådgiverne med projektvurderinger, generel research og analyse samt
udarbejdelse af skriftlige oplæg på engelsk.
• Analysere regnskaber og assistere med finansiel analyse og forecast samt gennemføre
budgetsimuleringer i excel-baseret model.
• Monitorering af projekter i investeringsporteføljen.
• Forberede materiale og præsentationer til møder med potentielle og eksisterende partnere.
• Assistere Sub-Saharan Africa teamet med strategi- og portefølje opgaver.
• Deltagelse i eksterne møder med nye og eksisterende partnere.
• Diverse ad hoc opgaver.
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.
• har erfaring med og forståelse for finansielle investeringer, udviklingselementer og effekter.
• har eventuelt erfaring fra arbejde eller studieophold i Afrika og gerne almindelig interesseret i
områdets erhvervsliv og kultur.
• er en god analytiker og har kendskab til finansiel modellering samt værdisætning.
• har godt kendskab til Office-pakken, herunder er ’superbruger’ af Excel og PowerPoint.
• taler, skriver og læser engelsk på forretningsniveau. Endvidere vil det være en fordel, men ikke et krav,
såfremt den nye kollega kan tale, skrive og læse fransk.
• 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 torsdag den 31. januar 2019.
Ansøgning inkl. CV og karakterudskrift sendes til: job@ifu.dk. Mærk din mail: Studentermedhjælp SubSaharan Africa.
For yderligere information, kontakt Thomas Hougaard, Vice President Sub-Saharan Africa på tho@ifu.dk
eller +45 33 63 75 46.

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.

