We are hiring,
do you have what it takes?
M&A ANALYST | FULL-TIME STOCKHOLM

OAK L INS S W E D E N SÖKER M&A ANALYT IK ER T IL L
STO C K H OLMS KONTORET
Oaklins Sweden är en oberoende svensk M&A-rådgivare med fokus på företagsöverlåtelser och kapitalanskaffningar. Våra uppdragsgivare består av publika såväl
som privata företag och riskkapitalbolag i Sverige och internationellt. Oaklins
Sweden är en del av den internationella organisationen Oaklins, världens ledande
M&A rådgivare i mid-market segmentet med över 850 rådgivare i mer än 45 länder
globalt. I Sverige har vi centralt belägna kontor i Stockholm och Göteborg.

KVALIFIKATIONER OCH PERSONLIGA
EGENSKAPER
–– Du har BSc eller MSc i företagsekonomi eller

industriell ekonomi

–– Du är nyfiken och vill hela tiden lära nytt
–– Du har en god social förmåga och lätt för att

umgås med kollegor och uppdragsgivare

–– Du har ett brett kunskapsintresse inom både

strategi, finans och kapitalmarknad

Som analytiker på Oaklins Sweden får Du möjlighet att vara med i många spännande
affärssituationer. Att vara rådgivare inom M&A innebär att Du får jobba med både
strategiska och finansiella frågeställningar och får chans att arbeta tillsammans
med uppdragsgivare på operativ-, lednings- och ägarnivå. Genom vår delaktighet i
Oaklins skapas kontinuerligt möjligheter till internationella kontakter och medverkan
i internationella projekt.
Arbetet inom Oaklins Sweden är tydligt projektorienterat där ett mer omfattande
uppdrag innebär att en analytiker, en projektledare och en kundansvarig partner
arbetar nära tillsammans. Projektledaren planerar och leder det löpande arbetet,
medan analytiker genomför informationsinsamling, finansiell- och marknadsrelaterad
analys och research samt tar fram presentationsrapporter. Arbetet innebär bl.a.
att Du jobbar mot olika finansiella databaser, samt i nära samarbete med kund.
Slutprodukten är huvudsakligen ett informationsmemorandum vid en försäljning,
en strategisk utvärdering av olika förvärvsmöjligheter, en värderingsrapport eller en
sammanfattning från en due diligence-process.

–– Du är utpräglat analytisk med sinne för detaljer

kombinerat med en förmåga att se till det
väsentliga

–– Du har mycket goda kunskaper i Excel och

PowerPoint

–– Du är initiativrik och agerar på ett självständigt

sätt

–– Du är duktig på att uttrycka dig i tal och i skrift,

både på svenska och engelska

–– Du har en ”fighting spirit” och tydlig

målfokusering

–– Erfarenhet från revisionsbyrå, konsultbolag,

investment-bank, industriföretag eller annan
M&A-rådgivare är meriterande

INTRESSERAD?

Ansökningshandlingar innehållande ett kortfattat brev, CV samt
betygskopior skickar du snarast möjligt till l.gustafsson@se.oaklins.com.
Urval sker löpande.
Vill du veta mer om tjänsten? Vänligen kontakta:
LARS GUSTAFSSON, PARTNER,
OAKLINS SWEDEN, +46 72 553 29 19

© 2020 Oaklins. All rights reserved.
Oaklins is the collective trade name of independent
member firms affiliated with Oaklins International Inc.
For details of the nature of affiliation, please refer
to www.oaklins.com/legal.

