
LIND INVEST SØGER SKARP EQUITY TRADER
Kan du slå en god handel? Vi søger en skarp og ambitiøs Equity Trader, der kan bidrage til optimering af afkast på Lind 
Invests portefølje gennem kvantitative handelsstrategier. Du får ansvaret for vores handel på aktiemarkedet samt videre-
udvikling og automatisering af vores handelsstrategier. Med din viden og interesse for de finansielle markeder og værdi- 
ansættelse af aktier vil du også bidrage til investeringsbeslutninger med kvantitative og kvalitative analyser. 

Som Equity Trader i Lind Invest bliver du en del af vores investeringsteam, som sammen har skabt markante resultater 
gennem flere år. Dygtige medarbejdere og høj faglighed udgør grundstenene i Lind Invest, hvor vi også værdsætter et 
uformelt men professionelt og lærerigt arbejdsmiljø. Beslutningsvejene er korte – og der er derfor aldrig langt fra idé til 
handling i Lind Invest.

Stillingen er nyoprettet og fuldtid. Er du ved at færdiggøre din kandidatgrad, er vi åbne for en fleksibel løsning og overgang.

DIT PRIMÆRE ANSVAR
• Al handel på aktiemarkederne
• Videreudvikling og implementering af kvantitative handelsstrategier
• Udvikling og analyse af rapportering på handelsstrategiernes afkast
• Kvantitative og kvalitative analyser som bidrag til investeringsbeslutninger 

DIN FAGLIGE PROFIL
• Du har en relevant økonomisk uddannelse (cand.merc., cand.oecon. eller lignende) 
• Du er nyuddannet eller har 1-2 års relevant erfaring
• Du er superbruger i Excel, herunder VBA
• Du har en stærk økonometrisk forståelse 
• Du arbejder struktureret og målrettet 

DU KAN FORVENTE
• Ansvar for egne opgaver fra første dag
• Personlig og faglig udfordring og gode udviklingsmuligheder
• Et inspirerende og energisk miljø med ambitiøse kolleger og korte beslutningsveje
• Kontor i hjertet af Aarhus med en af byens bedste udsigter

SØG JOBBET 
Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes via ansøgningsformular på www.lind-invest.dk snarest muligt.  
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Jakob Møller på telefon +45 3117 1781. 
Ansøgningsfrist: 5. april 2020. Vi indkalder løbende til samtale. 

ANSØGNINGSFRIST 

5. APRIL 2020

Lind Invest er et single-family office stiftet og ejet af Henrik Lind og med kontor i Aarhus. Vi ejer og investerer i noterede og  
unoterede selskaber, hvor det fælles mål for alle vores aktiviteter er at udvikle selskaber til at være blandt de mest succesfulde i deres felt. 


