
 

 

Studentermedhjælp til IWC 

Har du interesse for alternative investeringer og er du stærk i kommunikation og marketing? Så er her en 

spændende mulighed inden for investering og asset management. 

IWC Agriculture Investment Team søger en studentermedhjælp til kommunikation, asset management og investering.  

Om IWC:  

Vi er en global nichespiller inden for investering i natural resources. Vores virksomhed har siden 1991 arbejdet med 

investeringer i skov i hele verden og i 2017 startede vi med investeringer i landbrug. Vores kunder er internationale 

institutionelle investorer. Vi er et lille team, som er ansvarlige for at investere og forvalte investeringer inden for 

landbrug. Vores opgavepalette spænder bredt: fra finansiel modellering, investeringsanalyse og eksekvering, til 

analyser, vidensformidling og implementering af bæredygtighedsprojekter med et direkte og fysisk mærkbart aftryk 

på vores investeringsejendomme. I 2023 vil vi blive bedre til at fortælle om det vi laver, både til vores kunder og udad 

til, og her skal vi bruge dig. 

Rollen:  

Du vil blive en del af et succesfuldt team med højt motiverede og støttende kollegaer og få mulighed for at få indsigt 

i alle aspekter af investeringsforvaltning og virksomhedsadministration. Vi tilbyder en stor grad af ansvar og påskønner 

nysgerrighed, opfindsomhed og proaktivitet. 

Du vil få mulighed for at sætte dit præg på vores kommunikationsstrategi og medvirke til at udbygge vores 

markedsområde internationalt. Arbejdet vil derudover omfatte opgaver relateret til gennemførelsen af nye 

investeringer og til den daglige drift af vores portefølje af landbrugsejendomme: 

 

▪ Medvirke til at udvikle vores kommunikationsstrategi 

▪ Udarbejde diverse præsentationer og investeringsmateriale i forbindelse med nye investeringer og 

investeringsstrategier 

▪ Udarbejde materiale til marketing 

▪ Videoproduktion til kommunikation og markedsføring. Vi råder over en drone, som vi håber du har mod på at 

hjælpe med at få gjort god brug af 

▪ Deltagelse i due diligence og udarbejdelse af investeringsanbefalinger 

▪ Derudover vil der være forefaldende opgaver i relation til on-boarding af nye investeringer, rapportering, 

budget og regnskab og datahåndtering og monitoreringsopgaver relateret til asset management 

 

Om dig:  

Vi forestiller os at du er en studerende på sidste år af BSc eller første år af MSc inden for krydsfeltet mellem 

kommunikation og (erhvervs)økonomi. Derudover søger vi en kandidat som: 

▪ Er en team-player med en stærk ‘can-do’-attitude 

▪ Kan lide at skabe en god historiefortælling med et professionelt udtryk i både skriftlige præsentationer (fx 

PowerPoint) og øvrigt medie- og marketingmateriale 

▪ Er nysgerrig af natur, trives godt med ansvar og kan arbejde selvstændigt 

▪ Besidder solide engelskkundskaber 

▪ Har interesse for alternative investeringer 

▪ Har flair for at skabe et flot grafisk udtryk. Lidt kreativitet vil være et plus 

▪ Du behøver ikke vide noget om landbrug, bare du ikke er bange for at lære et par nye fagtermer 

Vi forventer, at du skal arbejde 10-15 timer om ugen med fleksibilitet i forhold til dit studie. Arbejdsstedet er 

Strandvejen 125, 2900 Hellerup. Ansættelsesstart snarest muligt.  

Er du interesseret i jobbet, skal du sende et målrettet CV, og et par tanker formuleret på engelsk om hvordan du vil 

gribe opgaven med at udvikle en kommunikationsstrategi an, til ESG Investment Manager Andreas Baattrup Reitzel 

(abj@iwc.dk). Du kan læse mere om IWC på www.iwc.dk 
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