Portfolio Manager til global aktieportefølje søges
Er du lidt af en datanørd, og har du erfaring med aktieanalyse, et stort investeringsdrive og kontinuerligt fokus på at skabe værdi? Motiveres du af at kombinere mange forskellige inputs for at finde de bedste ideer,
og brænder du for bæredygtighed og en langsigtet investeringstilgang? Så er det måske dig, vi søger.
Porteføljen af noterede aktier i MP Pension har en værdi på ca. DKK 43 mia. og består af en række globale
og regionale interne og eksterne mandater.
Vi ønsker at øge vores interne forvaltning af noterede aktier, og derfor søger vi en Portfolio Manager til vores
globale aktieteam.
Vi har en investeringsstrategi, der bygger på aktive, langsigtede positioner og tæt risikostyring på et ansvarligt grundlag med fokus på bæredygtighed og aktivt ejerskab.
Om stillingen
Du bliver en del af aktieteamet, der forvalter pensionskassens investeringer i noterede aktier. Vi drager nytte
af at være et lille team med væsentlige frihedsgrader og korte beslutningsprocesser.
Vi arbejder tæt sammen i teamet, så vi kan trække på hinandens kompetencer og dele de forskellige input, vi
får fra vores samarbejdspartnere.
Du skal som Portfolio Manager medvirke til at opsætte og forvalte en ny, internt forvaltet, global aktieportefølje med afsæt i vores filosofi om langsigtede investeringer. Du vil referere til aktiechefen.
Dine opgaver
Arbejdsopgaverne spænder fra dataindsamling til aktieanalyse og porteføljekonstruktion, eksekvering og
overvågning af positioner, og du kommer til at arbejde med analyse af store datamængder.
Du vil således være med i hele processen; fra idegenerering, research og analyse til vurderingen af porteføljevægte og porteføljens overordnede sammensætning samt den faktiske implementering af handler.
Din profil
Du har en økonomisk / matematisk uddannelse og minimum tre års erfaring med dataanalyse samt forståelse for fundamental værdiansættelse.
Du trives med at have mange bolde i luften, udvikle processer og træffe beslutninger under pres. Det er en
fordel, hvis du også har arbejdet med ESG eller bæredygtighed tidligere.
Det tilbyder vi
Vi tilbyder dig at blive en del af et professionelt investeringsmiljø med høj faglighed, hvor du har mulighed for
at bidrage med dine kundskaber og udvikle dine kompetencer inden for aktieanalyse og porteføljestyring.
Vi er en forholdsvis lille investeringsenhed i en lidt større organisation. Vi har gode faciliteter og frihed til at
udvikle vores faglighed samtidig med, at vi lægger vægt på det sociale og kollegiale aspekt i dagligdagen.
Det forventer vi
• Du er analytisk af natur, grundig og kan lide at fordybe dig i detaljerne samtidig med, at du kan sætte
dem i relation til de overordnede perspektiver.
• Du er nysgerrig, følger med i ny teknologi og kan lide at lære nyt.
• Du tager ansvar, er selvkørende og initiativrig.
• Du er resultatorienteret og formår at balancere analysefasen med det at træffe beslutning og eksekvere i et dynamisk og omskifteligt investeringsmiljø.
Ansøgningsfrist og samtaler
Har du lyst til at være en del af vores team i MP Investment Management, så send din ansøgning og CV på
mail til job@mppension.dk. Du er også velkommen til at kontakte aktiechef Louise Jørring Gev på
ljg@mpinvestmentmanagement.dk eller mobil 5135 5682 for yderligere information.
Ansøgninger behandles løbende, og tiltrædelse sker snarest muligt.

Kort om MP Investment Management A/S
MP Investment Management A/S beskæftiger ca. 20 ansatte og er ejet af MP Pension. MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for ca. 120.000 magistre, gymnasielærere og psykologer. MP Pension har en formue
på ca. 110 mia kr. Vores performance track er blandt de bedste i sektoren, og vi leverer et højt afkast med et
strategisk fokus på ansvarlighed og ESG.

