FIH Partners søger Analysts (studentermedhjælpere) til Danmarks førende corporate finance rådgiver med fokus på
Mergers & Acquisitions (M&A), IPOer samt strategi til større virksomheder og Private Equity fonde
Stillingen

Vi tilbyder

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.

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.

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 læse en finansiel overbygning med relevans for corporate finance og har
1,5 – 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 Power
Point og har muligvis erfaring fra andre studenterjobs eller har læst på et
anerkendt universitet i udlandet.

Ansøgning
Ansøgning, CV, karakterudskrift samt øvrige relevante papirer bedes sendt
pr. e-mail til administrationschef Lene Klintebæk på lkg@fihpartners.com
senest 14. januar 2018.
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 er Danmarks førende investeringsbank
Dansk M&A League Tabel 2007–2017YTD

Herudover har du:


Veludviklede analytiske kompetencer



Evnen til at præsentere og kommunikere komplekse problemstillinger



Evnen til at formulere dig på skrift og tale på dansk og engelsk



En ambition om at gøre karriere indenfor Investment Banking
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