
 

 
Formuerådgiver/Assisterende formuerådgiver 
 

Jobbeskrivelse 

Savner du at yde uvildig formuepleje og værdiskabende økonomisk overblik, og kan du møde 
kunderne i øjenhøjde? 

Har du lyst til, og glædes du ved at udbygge og vedligeholde relationer til eksisterende kunder? 

Er du tillidsskabende, vedholdende, kreativ og begejstres du, når du tilfører nye kunder til Formue- og 
Investeringspleje? 

Vil du sætte dine kompetencer i spil og bidrage til en spændende og ambitiøs vækstplan? 

Sætter du pris på et godt arbejdsmiljø, hvor personlig udvikling, frihed og work/life-balance skaber 
gode kundeoplevelser og resultater? 

Motiveres du af at arbejde med uafhængig og langsigtet formuepleje og at finde løsninger til private og 
selskaber med en stor formue og kompleks økonomi? 

Så kan jobbet som formuerådgiver eller assisterende formuerådgiver være noget for dig. 

Om jobbet 

Vi vil byde dig velkommen til Formue- og Investeringspleje, hvor du som formuerådgiver skal være 
assisterende kunderådgiver eller kundeansvarlig og indgå i arbejdet med at: 

• Give kunderne en kvalitetsoplevelse med vores værditilbud. 
• Rådgive kunderne i et holistisk perspektiv, hvor alle økonomiske aspekter kan komme i spil. 
• Udvikle dig og samarbejde med et team af fagligt dygtige, engagerede og glade kolleger. 
• Skabe relationer til potentielle kunder og udbygge samarbejdet med eksisterende kunder. 
• Være en værdiskabende sparringspartner for medarbejderne i teamet, ledelsen og F&I’s øvrige 

stakeholders. 
 

Arbejdssted bliver i Formue- og Investeringspleje A/S, Kong Christians Alle 37, 9000 Aalborg. 
 
 
Om dig 
 

• Du brænder for at skabe fremdrift og gode kundeoplevelser i et langsigtet perspektiv. 
• Du har erfaring med rådgivning inden for formuepleje og gerne med en vis kompleksitet. 
• Du er god til at skabe overblik og formidle komplekse budskaber på en enkel og 

værdiskabende måde (Keep It Simple). 



• Du har evner og lyst til at skabe relationer til potentielle kunder. 
• Du kan bidrage som teamplayer i en uformel virksomhed, som er kendt for høj kvalitet, 

pålidelighed og ordentlighed.   
 
Vil du vide mere? 
 
Har du spørgsmål til jobbet eller Formue- & Investeringspleje som virksomhed eller arbejdsplads, er 
du velkommen til at kontakte Kundechef Vest Tom Bargisen på 4630 4074 eller mobil 4059 4075 eller 
Direktør og Partner Robert Thiesen på 4036 4071 eller mobil 4078 8452. 
 
Ansøgning med CV sendes til TB@fogi.dk 
 
Vi inviterer løbende til samtale. 
 

Om os 

Formue- & Investeringspleje A/S blev grundlagt i 2000 af direktør Robert Thiesen og investeringschef 
Johnny Madsen, og i maj 2001 fik selskabet godkendelsen som fondsmægler. Siden er F&I vokset til en 
af landets førende, uvildige kapitalforvaltere med varetagelse af en portefølje på omkring 5 milliarder 
kroner for selskaber, fonde og private.  

F&I rådgiver og servicerer velstillede privatkunder, holdingselskaber, VSO’er og fonde fra 1 million 
danske kroner og opefter.    

 I 2020 fik F&I endnu en medejer, da den internationale forsikrings- og pensionsmægler Söderberg & 
Partners købte sig ind i virksomheden. 

F&I beskæftiger i øjeblikket 15 medarbejdere og har hovedsæde i Tjæreby ved Roskilde og er 
repræsenteret med medarbejdere på Fyn og i Jylland. F&I har netop åbnet kontor i Hasseris i Aalborg 
og forventer i den kommende tid at åbne yderligere 4-5 kontorer blandt andet i Odense, Århus og 
København. 

Læs mere om os her www.fogi.dk 

 

 

http://www.fogi.dk/

