Head of Legal & Compliance
Vores kunde er en førende kapitalforvalter indenfor sit område. Virksomheden er inde i en meget
positiv udvikling og udbygger derfor nu organisationen med en Head of Legal & Compliance. Dette
sker i forlængelse af, at man har etableret fonde i en række europæiske lande og senest har etableret
sig i USA. Virksomhedens kunder er overvejende internationale, og man konkurrerer med de største
internationale aktører indenfor kapitalforvaltning. Dette stiller høje krav til at være på forkant med
udviklingen på især de europæiske og på det amerikanske marked indenfor området. Virksomheden
har dansk hovedsæde vest for Storebælt.
Jobbet indeholder det overordnede ansvar for Legal & Compliance, og for at selskabet forløbende er på
forkant med udviklingen indenfor alt hvad der har relevans i denne sammenhæng. Kandidaten er
selskabets profil udadtil på området, og vil repræsentere selskabet i alle relevante fora. Du bliver
således ansvarlig for, at de regler og den lovgivning der er gældende på området, både i indland og i
udland, er beskrevet og integreret i den måde man håndterer processer og arbejdsgange. I relation til
selskabets kunder deltager du i møder hvor du redegør for det set-up man anvender indenfor
Compliance – hvilket ofte er en meget afgørende del af forhandlingerne. Herudover indgår man i den
daglige drift og har ansvaret for at lede, udvikle og motivere 2 medarbejdere. Du får et tæt samarbejde
med selskabets stiftere og refererer til den adm. direktør. Der må påregnes nogen rejseaktivitet.
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand.jur. eller tilsvarende. Alternativt har du mange års
praktisk erfaring med tilsvarende opgaver med baggrund i en uddannelse i den finansielle sektor. Det
er en forudsætning, at du har international erfaring med Legal & Compliance med fokus på de
finansielle markeder. Har du praktisk erfaring med håndtering af Compliance på tværs af selskaber og
lande vil det være en fordel, ligesom en certificering indenfor regulatoriske forhold i EU og/eller USA
vil være et plus. Du er en rutineret bruger af IT, og behersker engelsk flydende i skrift og tale.
Som person er du analytisk og logisk særdeles velbegavet. Du er ambitiøs, målrettet og
resultatorienteret, og du er selvigangsættende med et stort drive. Du evner både at arbejde
selvstændigt og at indgå som en del af et team. Du er professionel og stiller høje krav til dig selv, og du
trives med at blive udfordret af de bedste i branchen. Du har en god personlig fremtoning, og du har
stærke kommunikative evner, både på dansk og på engelsk.
Du tilbydes et spændende, og udviklende job i en virksomhed i stærk vækst, og med udsigt til at gøre
endnu større landvindinger. Der er tale om en mindre organisation med en uformel omgangstone, men
også et miljø hvor man har et stærkt fokus performance. For den rette kandidat vil der være gode
muligheder for både personlig og faglig udvikling. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt på
et attraktivt niveau. Den samlede pakke vil indeholde muligheden for medejerskab.
Comentum står gerne rådighed med yderligere oplysninger. Du kan henvende dig til indehaver Henrik
Nielsen på telefon 73 62 90 00 eller senior researcher Bjørn Jepsen på telefon 60 12 26 80. Alle
henvendelser behandles fortroligt og videregives kun til vores kunde efter forudgående aftale.

