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Vi söker en ambitiös och analytisk person  
till vårt kontor i Stockholm

Vi fäster stor vikt vid din analytiska förmåga, ditt driv och engagemang. 

För att trivas och nå framgång hos oss bör du vara en social person med 

positiv attityd som stimuleras av en dynamisk och grupporienterad 

arbets miljö. Det är viktigt att du är noggrann, gillar nya utmaningar och 

uppskattar ett högt arbetstempo. Vi söker en ingenjör eller ekonom 

som helst har ett till två års relevant erfarenhet, alternativt är nyutexa-

minerad. Vi ser gärna att du har haft en matematisk inriktning i studier  

eller tidigare relevant arbetslivserfarenhet. 

Som en del av corporate finance-teamet arbetar du i en stimulerande 

miljö med kompetenta och erfarna medarbetare. Ditt arbete om fattar 

främst fastighets- och bolagsvärdering samt generell finansiell modellering. 

Du kommer även att vara delaktig i framtagande av material till analyser 

samt vid transaktionsprocesser med arbete innefattande bland annat 

framtagning av presentationer och prospekt, strukturering och hantering 

av data i rådgivnings- och due diligence-processer.

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

Skicka din ansökan, med personligt brev,  
CV och betyg från högskola eller universitet, 
till rekrytering.cf@catella.se 

Urval sker löpande. Märk din ansökan 
med ”Ansökan analytiker med fokus  
på värdering och finansiell modellering”  
i ämnesfältet. 

Catella Corporate Finance är en marknadsledande rådgivare inom fastighetsrelaterad corporate 
finance med verksamhet inom transaktioner, M&A, börsintroduktioner, skuldrådgivning och 
andra kapitalanskaffningar. Vi förstärker nu vårt team och söker ytterligare en analytiker med 
inriktning mot värdering och finansiell modellering till vårt corporate finance-team.

Bli vår nya analytiker med fokus på 
värdering och finansiell modellering
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