Part-time Investment Analyst på Litorina – Våren 2022
Möjlighet för drivna studenter att testa på livet inom private equity genom
rollen som deltidsanalytiker på Litorina
Är du vår nästa kollega?
Som Investment Analyst på Litorina blir du en del av vårt investeringsteam. Du kommer att få en unik insyn i hur det är att
jobba inom private equity med utmanande arbetsuppgifter som bland annat inkluderar att:
•

Identifiera och utvärdera potentiella investeringsmöjligheter

•

Genomföra kvalitativa och kvantitativa bolags-och branschanalyser

•

Hjälpa till att ta fram beslutsunderlag för investeringar, så som presentationer, strategiunderlag och finansiella analyser

Om dig
Vi söker dig som läser ditt sista år på kandidatprogrammet eller läser ett masterprogram och är intresserad att ha ett
deltidsjobb med flexibla arbetstider bredvid dina studier. Du har tidigare erfarenhet från tidigare internship på en
investmentbank, managementkonsultfirma eller PE-bolag. I tillägg har du följande egenskaper:
•

Du är driven, engagerad och social

•

Du trivs med och tycker det är utvecklande att arbeta i team

•

Du är analytisk, noggrann och tar stort ansvar för ditt arbete

•

Du vill lära dig mer om att analysera bolag och omvärlden, både ur ett finansiellt och ett kommersiellt perspektiv

•

Du är svensktalande och har god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på både engelska och svenska

Om oss
Litorina är ett ledande private equity-bolag i Norden och vår vision är att vara den bästa partnern för entreprenörer och
ledningsteam som vill ta sina bolag till full potential. Vi arbetar för att skapa långsiktiga och hållbara värden i våra
portföljbolag genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande. Totalt är vi 16 anställda på vårt kontor i Stockholm.
Besök gärna vår hemsida http://www.litorina.se/ för mer information om Litorina.

Några av våra 16 portföljbolag:
Vad vi gör:

Partnerskap med
starka entreprenörer
och ledningsteam

100 mkr till 1 mdkr
omsättning initialt

Fokus på konsumentoch tjänstesektorn

Fokus på lönsam
tillväxt

Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan inklusive CV, personligt brev samt betyg från gymnasium och universitet
cassandra.lanninge@litorina.se senast den 14 november 2021. Intervjuer kommer att genomföras löpande.
Vi ser framemot att höra från dig!

till

