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

Bli vår nya biträdande projektledare

Vi förstärker nu vårt Stockholmsteam och söker dig 
med 3–5 års yrkeserfarenhet av fastighetstransaktioner 
eller corporate finance, och som har förutsättningar att 
utvecklas till projektledare.

Vi fäster stor vikt vid din personlighet och ditt driv och engagemang. 

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

positiv attityd som stimuleras av en dynamisk och grupporienterad

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

uppskattar ett högt arbetstempo. Vi söker en ingenjör eller ekonom

med starka analytiska färdigheter, utmärkta kunskaper i Excel och

PowerPoint, och som är bekväm med att utföra finansiell modellering

och fastighetsvärdering. Det är en fördel om du aktivt arbetat med

införsäljning eller ackvisition.

Kommunikation med våra kunder är central, därför är flytande 

svenska och engelska ett krav.

Ditt arbete kommer bland annat att omfatta analys och värdering  

av fastigheter och bolag, framtagande av presentationer och prospekt 

samt finansiell modellering. Du kommer även att leda due diligence- 

processer och bistå i förhandlingar.

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 biträdande projektledare” i 
ämnesfältet. 

Catella Corporate Finance är en marknadsledande rådgivare inom fastighetsrelaterad
corporate finance med verksamhet inom transaktioner, M&A, börsintroduktioner, skuld
rådgivning och andra kapitalanskaffningar. Som projektledare på Catella Corporate
Finance blir du en del av en dynamisk miljö, med engagerade och passionerade kollegor
och med utmärkta karriärmöjligheter.
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