Controller til
Alternative Equity Partners (AEP)
Alternative Equity Partners er en af Danmarks førende forvaltere af alternative investeringsfonde.
Vi leverer ”best in class”-investeringer i alternative aktivklasser til udvalgte professionelle
investorer, og da vi har store ambitioner og travlt med at vokse, søger vi nu en ny kollega.

Jobbet

Som Controller vil du få en afvekslende hverdag med en bred vifte af opgaver, der både er
finansielle og forretningsorienterede, og det forventes derfor, at du har teoretisk og praktisk
erfaring inden for regnskab og finansiel analyse. Vi lægger stor vægt på høj faglighed hos den
kandidat, vi søger efter.
Du vil blive en del af et back office-team på 4 medarbejdere, der arbejder med opgaver inden
for regnskab, rapportering og administration, og dine arbejdsopgaver vil bl.a. indebære:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondsrapportering og løbende rapportering for de enkelte enheder, vi har under forvaltning
Medvirken til udarbejdelse af årsrapporter for de enheder, vi har under forvaltning
Kontrol af kapitalkald til fonde og kontrol af modtagne udlodninger fra fonde
Afstemning af og løbende bogføring
Udarbejdelse af materiale til depositar
Betalinger af kreditorer mv.
Indberetninger til Nationalbanken, Skat, Finanstilsynet mv.
Diverse ad hoc-opgaver i økonomiafdelingen

Faglig og personlig profil
Vi forestiller os, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har en uddannelse inden for et relevant fagområde, det kunne være HD (R), revisor eller lign.
Har minimum 2 års erhvervserfaring
Har erfaring i Excel og Officepakken
Arbejder struktureret og med fokus på at levere høj faglig kvalitet
Har kendskab til e-conomic eller andet bogføringssystem
Har gode kundskaber i engelsk
Er praktisk anlagt og sætter en ære i at få opgaverne løst inden for de fastsatte deadlines
Er teamplayer med ansvar for egne opgaver

Alternative Equity Partners tilbyder

Du vil få et spændende og udfordrende job i en virksomhed i kraftig vækst, og du vil blive en
del af et fagligt dygtigt team, der leverer service af høj kvalitet til vores kunder. Vi har et godt
socialt miljø med en åben og uformel omgangstone og en flad organisationsstruktur. Løn efter
kvalifikationer samt attraktiv pensions- og sundhedssikringsordning.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til direktør Steffen Stæhr på telefon 23 25 82 92 eller mail:
sst@aequity.dk. Motiveret ansøgning, CV og evt. karakterbevis fremsendes til sst@aequity.dk.
Vi afholder samtaler løbende og ansætter, når vi har fundet den rette kandidat. Vi ønsker
stillingen besat så hurtigt som muligt.

