27. juni 2019

Analytisk skarp Investor Relations Manager med stærke kommunikationsevner
Vil du orientere investorerne og markedet om en innovativ finansiel koncern, der bevæger sig i hurtigt
tempo mod fremtidens digitale forretningsmodel, og som kan hjælpe kunderne med alle deres finansielle
behov? Og er du analytisk skarp, god til at kommunikere og har en præcis forretningsforståelse?
Så kan Alm. Brand tilbyde dig en spændende stilling, hvor du får dyb indsigt i og arbejder med koncernens
forretning og økonomiske beslutninger, samtidig med at du har den udadvendte og kommunikerende rolle i
forhold til vores stakeholders på IR-området.

Vigtigt bindeled mellem investorerne og koncernen
Som Investor Relations Manager får du ansvaret for at skabe og kommunikere Alm. Brands budskaber til både
nuværende og potentielle investorer og analytikere. I tæt samarbejde med vores forretningsområder og
økonomiafdeling skal du
•

indsamle, analysere og præsentere koncernens resultater, planer og strategi

•

udarbejde præsentationer, rapporter og selskabsmeddelelser

•

søge og sikre tæt kontakt til nuværende og potentielle investorer

•

arrangere og deltage i vores indenlandske investor- og analytikermøder

•

skrive artikler til bl.a. vores investornyhedsbrev og intranet.

Vi forventer, at du
•

har erfaring med IR-arbejde eller fra job som analytiker, portefølje-manager, økonomipartner eller
tilsvarende

•

har viden om den finansielle sektor – gerne både forsikring, pension og bank

•

kommunikerer med udenlandske investorer på et flydende engelsk

•

skriver med overskud og gør det komplicerede enkelt

•

er en stærk analytiker, der arbejder selvstændigt, tager initiativ og bevarer overblikket

•

engagerer dig i dine arbejdsopgaver og plejer relationerne internt og eksternt.

Selvstændigt arbejde og frihed til udvikling
Du bliver en del af et stærkt team af kommunikatører og økonomi- og forretningsfolk. Du vil referere til
kommunikationsdirektøren og have et tæt samarbejde både til den administrerende direktør og til
nøglepersoner i resten af koncernen. Herudover får du
•

mulighed for selvstændigt at udvikle, opbygge og drive en helt ny funktion med søgning af og
relationer til potentielle og nuværende investorer

•

base på 9. sal i Alm. Brands hovedsæde med udsigt over København og Øresund

•

attraktive ansættelsesforhold med god pension, personalefordele og rabatordninger.

Send os din ansøgning
Jeg ser frem til at modtage din ansøgning via nedenstående link. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte mig på 40 30 76 61.
Mange hilsner
Susanne Biltoft, kommunikationsdirektør
Link til ansøgning her: https://candidate.hrmanager.net/ApplicationInit.aspx?cid=322&ProjectId=187872&DepartmentId=10063&MediaId=5

