Er du til aktier?
Vi har forrygende travlt og søger derfor nu studenter til Danmarks førende
corporate finance hus for small caps.
Har du forståelse for aktier, interesse for investering samt er god til at kommunikere på skrift og i tale er du
måske én af dem, vi søger.

Kapital Parter er et nytænkende corporate finance hus med speciale inden for small og mid cap segmentet.
Vi bistår selskaber med finansiering - herunder ved private placements og børsnoteringer - og inden for
både egenkapital og fremmedkapital. Vores aktiviteter omfatter dertil M&A samt analyser af aktier og
aktiemarkedet.

Vi søger studenter, der kan assistere inden for en eller flere af følgende områder:
•
•
•
•

Udarbejdelse af investormateriale, herunder præsentationer og prospekter
Indhentelse og bearbejdelse af aktie-, markeds, og selskabsinformation
Investorrettet salg og markedsføring
Analyse af aktier og aktiemarkeder

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•

har stor lyst til at lære og har mod på at blive blandt de bedste
har stor forståelse for finansielle forhold samt de finansielle markeder
kan arbejde selvstændigt
er hjemmevant i MS Office samt også gerne i finansielle systemer som Thomson Reuters
er god til at kommunikere på dansk og engelsk samt også gerne svensk
kan arbejde ca. 20 timer ugentligt – med gensidig fleksibilitet og respekt for eksamensterminer m.v.
og når der er fart på
læser til Cand. merc., polit., eller lignende

Vi tilbyder:
•
•
•

et lærende, til tider hektisk og sjovt miljø
løn med bonus
arbejdsplads i København City

Kapital Partner
Kapital Partner er specialist i small og mid caps inden for finansiering, børsnotering, M&A samt analyse med
fokus på det danske og skandinaviske marked, men vores forretningsomfang omfatter også Europa. Vi
ekspanderer, så der vil være gode muligheder for at fortsætte ansættelsen efter endte studier. Vi har
kontor på Jernbanegade lige ved Rådhuspladsen og tæt på offentlig transport.

Ansøgning
Der er ingen ansøgningsfrist, og vi har derfor løbende samtaler og ansættelser. Du kan sende din ansøgning
til info@kapitalpartner.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du rette henvendelse til enten Jesper
Ilsøe eller Søren Pontoppidan på 8988 7846.
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