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

Bli vår nya analytiker

catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 15 länder. Koncernen 
förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Vi söker en ambitiös och strukturerad analytiker 
med inriktning mot fastigheter till vårt corporate 
finance-team i Malmö
Som en del av corporate finance-teamet arbetar du i en  
stimu lerande miljö med kompetenta och erfarna medarbetare. 
Ditt arbete omfattar framtagande av material till presentationer 
och prospekt, finansiell modellering samt strukturering och 
hantering av data i rådgivnings- och due diligence-processer. 

Vad förväntar vi oss av dig?
För att 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 arbets tempo.  
Vi söker en ingenjör eller ekonom som är nyutexaminerad,  
eller har upp till tre års relevant erfarenhet, och som kan bli en 
del av vårt Malmöteam från och med januari 2020.

Catella Corporate Finance, en del av Catella, tillhandahåller 
transaktionsrådgivning 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.

Skicka din ansökan, med personligt brev,  
CV och betyg från högskola eller universitet, 
till sarah.ljungberg@catella.se senast den 
22 november 2019. Urval och intervjuer 
kommer ske löpande. Märk din ansökan 
med ”Ansökan analytiker” i ämnesfältet.  

Har du frågor är du välkommen att höra 
av dig till Sarah Ljungberg, 040-622 12 00 
alternativt sarah.ljungberg@catella.se

Catella Corporate Finance Malmö är marknadsledande rådgivare inom fastighetstransak-
tioner i södra Sverige. Kontoret i Malmö bildades 1997 och har sex medarbetare med djup 
kunskap och lång erfarenhet av marknaden samt fastighetsrelaterade transaktioner. 
Vi förstärker nu vårt team och söker ytter ligare en analytiker till vårt kontor i Malmö.


