INVESTMENT BANKING ANALYST
FIH Partners søger ambitiøse Analysts (studentermedhjælpere), der ønsker
at udvikle sine faglige kompetencer. Du bliver en del af et dynamisk
arbejdsmiljø med eksponering mod vores team af 30 fuldtidsansatte, som
er blandt de mest erfarne indenfor investment banking i Danmark.
FIH Partners er Danmarks førende rådgiver indenfor corporate finance,
med fokus på køb og salg af virksomheder (M&A) og børsnoteringer for
større virksomheder, finansielle investorer samt offentlige institutioner.
Stillingen
Du vil indgå i et meget kompetent og dedikeret team af ~8 Analysts, der
assisterer firmaets øvrige medarbejdere i at udarbejde analyser og lave
præsentationer. Sparring med FIH Partners' øvrige og meget erfarne medarbejdere
er en naturlig del af hverdagen. Som Analyst vil dine primære opgaver bestå i:
•
Værdiansættelse af virksomheder
•
Analyser af virksomheder og brancher
•
Udarbejdelse af præsentationsmateriale
•
Informationsindsamling og -strukturering
Din personlige profil og målsætninger
Jobbet stiller store krav til både din faglige og sociale kapacitet. Du forventer at
påbegynde en finansiel overbygning med relevans for corporate finance og har 2,5
år tilbage af din studietid. Du er ambitiøs og ligger i toppen af din årgang. Du har
kendskab til regnskaber, er fortrolig med Excel og PowerPoint og har muligvis
erfaring fra andre studenterjobs eller har læst på et anerkendt universitet i udlandet.
Herudover har du:
•
Veludviklede analytiske kompetencer
•
Evnen til at præsentere og kommunikere komplekse problemstillinger
•
Evnen til at formulere dig på skrift og i tale på dansk og engelsk
•
En ambition om at gøre karriere indenfor investment banking
Vi tilbyder
Et afvekslende, udfordrende og lærerigt job, hvor der er store muligheder for at
udvikle dine faglige og personlige kompetencer, samt lære fra Danmarks største og
mest erfarne team af investment bankers. Arbejdsmiljøet er dynamisk og fokuseret
på høj kvalitet i alle sammenhænge. Jobbet sigter mod videre karrieremuligheder
efter endt uddannelse. Arbejdstiden vil være ca. 20 timer om ugen og er fleksibel i
relation til studie.
Ansøgning
Ansøgning, CV, karakterudskrift samt øvrige relevante papirer bedes sendt pr. e-mail
til administrationschef Lene Klintebæk på lkg@fihpartners.com senest 14. januar
2019. Vi forbeholder os at tage samtaler løbende.
Du er meget velkommen til at kontakte os på +45 72 22 47 00 eller besøge vores
hjemmeside http://www.fihpartners.com/Careers/Analyst for yderligere information
omkring stillingen.
FIH Partners is the leading independent Danish corporate finance advisory firm. We
provide independent value-adding financial advisory services to large and mid-size
corporations, financial sponsors and government institutions as part of divestments,
mergers, aquisitions, IPO's and other equity and dept capital market matters. Our
track-record of 250+ successful transactions in Denmark and across six continents in
combination with our independent, strategic and highly senior-led advisory approach,
as well as our relentless commitment to succeed, has made us the preferred alternative
to global investment banks in the Danish market and with many of our international
clients. With our 30 professionals on ground in Denmark, we have the largest team and
most experienced corporate finance advisory team in Denmark.
Du kan læse mere om FIH Partners privatlivspolitik på www.fihpartners.com

