
 Vill du bli en del av Catellas framgångsrika corporate finance-team?

Analytiker sökes till Debt Advisory

catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar 
kapital om cirka 117 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer online på catella.com

Som analytiker med fokus på Debt Advisory 
kommer du att: 
 • assistera vid rådgivande mandat avseende anskaffning  

av skuldkapital och vid andra strategiska uppdrag som 
kräver finansiering

 • förbereda införsäljningsmaterial, presentationer, finan-
sieringsmemorandum och marknadsundersöknings-
rapporter

 • utföra detaljerad kassaflödesmodellering för att utvär-
dera kapitalstrukturalternativ

 • assistera i förberedelser av due diligence

 • utveckla och upprätthålla en stark kunskap om skuld-
finansieringsalternativ och legal dokumentation

 • övervaka utvecklingen på kapitalmarknaden i allmänhet 
och för fastighetsfinansiering i synnerhet. 

Din profil
Som person är du en utåtriktad, fokuserad och välorgani-
serad lagspelare med en personlig drivkraft och en ambi-
tion att ge våra kunder kvalificerad och väl underbyggd 
rådgivning. Du har grundläggande förståelse för finansiella 
frågor samt intresse för kapitalmarknader. Du är kundfoku-
serad med förmåga att kommunicera effektivt och tydligt, 
du tar ansvar för dina uppdrag och kan arbeta självständigt. 

Skicka din ansökan, CV och andra relevanta dokument, till 
rekrytering.cf@catella.se. Märk ansökan med ”Ansökan 
analytiker Debt Advisory” i ämnesfältet. Vi läser ansök-
ningarna och bjuder in kandidater till intervjuer kontinu-
erligt, därför rekom menderar vi dig att ansöka så snart 
som möjligt.

Dessutom är du metodisk, strukturerad och en person som 
trivs i en tidvis hektisk arbetsmiljö med korta deadlines.

 • Du har kandidatutbildning från ledande universitet med 
examen inom finans/business/ekonomi eller liknande

 • Du har upp till tre års erfarenhet av fastighetsfinansie-
ring, gärna inom banksektorn 

 • Du har starka analytiska färdigheter, har avancerade 
kunskaper i Excel och PowerPoint, och är bekväm med 
att utföra finansiell modellering och fastighetsvärdering.

 • Kommunikation med våra kunder är central, därför är 
flytande svenska och engelska ett krav 

Som analytiker på Catella Corporate Finance blir du en del av en dynamisk miljö, med enga-
gerade och passionerade kollegor och med utmärkta karriärmöjligheter. Du får en varierande 
och utmanande position där du får arbeta med svenska såväl som internationella kunder.

Catella Corporate Finance, en del av Catella, tillhandahåller transaktions-
rådgivning och kapitalmarknadsrelaterade tjänster inom fastighetssektorn. 
Uppdragsgivare är fastighetsbolag, finansinstitut, pensionsförvaltare, 
fastighetsfonder och andra fastighetsägare. Verksamheten bedrivs i Sverige, 
Danmark, Finland, Frankrike, Spanien, Tyskland och Baltikum.
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