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Erhvervserfaring

Seneste Uddannelse

2020-2020

2011-2020

2010-2011

2006-2010

2002-2006

BankNordik 

Dexia Bank

ACTA Kapitalforvaltning

Dexia Bank

Private Banking direktør og Kapitalforvaltningschef

Senior Portfolio Manager

Country Manager

Head of Wealth Management/Private Banking 

Bestyrelsesarbejde & Advisory  Board

I min karriere i den finansielle sektor, heraf de seneste 20 år som leder, har jeg gennem 
årene skabt resultater både som Kapitalforvaltningschef, Private Banking Direktør og som 
landechef og medlem af koncernledelsen i et børsnoteret selskab. Jeg har stærke kompetencer 
indenfor investeringsområdet, herunder rente- og obligationsmarkedet, kreditobligationer, 
aktiemarkedet, ETF’er, derivater og balancerede porteføljer. Min dybe indsigt i det finansielle 
marked og min evne til at formidle til kunder og interne som eksterne kolleger samt 
samarbejdspartnere, gør mig til en værdifuld medspiller både som leder og som kollega. Min 
store erfaring og brancheindsigt medvirker til, at jeg trives med høje forventninger og er 
resultatorienteret, idet jeg drives af et engagement om at nå de målsætninger der er sat.

PROFIL	

I	 min	 karriere	 i	 den	 +inansielle	 sektor,	
heraf	de	seneste	20	år	som	leder,	har	jeg	
gennem	årene	skabt	resultater	både	som	
Kapitalforvaltningschef,	 Private	 Banking	
Direktør	og	som	landechef	og	medlem	af	
koncernledelsen	i	et	børsnoteret	selskab.	

Jeg	 har	 stærke	 kompetencer	 indenfor	
investeringsområdet,	herunder	rente-	og	
obligationsmarkedet,	 kreditobligationer,	
aktiemarkedet,	 ETF’er,	 derivater	 og	
balancerede	porteføljer.	

Min	dybe	indsigt	i	det	+inansielle	marked	
og	min	evne	til	at	 formidle	til	kunder	og	
interne	 som	 eksterne	 kolleger	 samt	
samarbejdspartnere,	 gør	 mig	 til	 en	
værdifuld	medspiller	både	 som	 leder	og	
som	kollega.	

Min	 store	 erfaring	 og	 brancheindsigt	
medvirker	 til,	 at	 jeg	 trives	 med	 høje	
forventninger	 og	 er	 resultatorienteret,	
idet	jeg	drives	af	et	engagement	om	at	nå	
de	målsætninger	der	er	sat.	

PERSONLIGE	KOMPETENCER	
Ambitiøs	og	målrettet	
- i	forhold	til	resultatopnåelse	
Fokuseret	
-			på	at	skabe	den	gode	
kundeoplevelse	
Engageret	og	motiverende	
- i	min	lederstil	
Positiv	og	glad	
- af	natur

PETER	EGHOLM	
JENSEN	

ERFARING	
2011-2020:	
Private	Banking	direktør	og	
Kapitalforvaltningschef	i	
BankNordik	

2010-2011:	
Senior	Portfolio	Manager	i	Dexia	
Bank	

2006-2010:	
Country	Manager	i	ACTA	
Kapitalforvaltning	

2002-2006:	
Head	of	Wealth	Management/
Private	Banking	i	Dexia	Bank	

KONTAKTDATA	

Mobil:	2365	1997	

Mail:	globale-e@privat.dk

RESULTATORIENTERET	LEDELSE	
MED	STÆRK	FAGLIGHED	
OG	STORT	KUNDEFOKUS

SENESTE	UDDANNELSE	
2020-2020:	
Bestyrelsesarbejde	&	Advisory	Board

PERSONLIGE KOMPETENCER

Ambitiøs og målrettet 

Fokuseret

Engageret og motiverende

Positiv og glad  

i forhold til resultatopnåelse

på at skabe den gode kundeoplevelse på at skabe den gode 

kundeoplevelse 

i min lederstil

af natur

-

-

-

-

Profil


