Anecta är en oberoende M&A-rådgivare som primärt jobbar med
onoterade bolag i både sälj- och köpmandat. Med både strategisk
och finansiell analys ansvarar vi för hela transaktionsprocessen i
försäljningar och förvärv av bolag.
Anecta är exklusiv partner till det globala M&A-nätverket
Translink Corporate Finance med över 600 rådgivare i drygt 30
länder. Tillsammans med våra utländska kollegor projektleder vi
cross-border transaktioner för både köp- och säljsida.

Med start under hösten 2021 erbjuder vi ett internship på deltid
under 8 månader med start så fort som möjligt. Som Intern
kommer du få vara en del av ett projektteam och assistera med
övergripande branschanalyser, finansiell- och strategisk analys av
bolag, informationsinsamling samt presentationsmaterial.

Anecta är en snabbt växande M&A-rådgivare som arbetar i högt
tempo med många uppdrag parallellt, vilket innebär att du
kommer få stort ansvar att assistera i flera olika delar av
pågående processer. Vår ambition är att denna tjänst ska vara
lyckad och därmed leda till en långsiktig rekrytering. Med vår
globala räckvidd ges även möjligheter att skapa internationella
kontakter med rådgivare från våra utländska kontor.

Du studerar sista året av din utbildning
inom ekonomi/finans eller annan relevant
inriktning med goda studieresultat. Det är
meriterande men inget krav om du har
tidigare erfarenhet av liknande tjänst
+ Du har en mycket god analytisk förmåga
av finansiell och annan affärsmässig data
+ Du har lätt att föra dig i sociala
sammanhang och att arbeta med nya
människor
+ Du har mycket goda kunskaper i Excel
och PowerPoint
+ Du har god förmåga att både arbeta
självständigt och i grupp
+ Du talar flytande svenska och engelska
och är duktig att uttrycka dig i skrift
+ Det är meriterande om du har
erfarenhet av affärssystem

Ansökan sker genom att skicka in CV, kortfattat personligt brev och
betygsunderlag från universitetsstudier till recruitment@anecta.se
Ansökan öppnar 19 augusti och urval sker löpande.
Deadline för ansökan är 3 september.
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Har du frågor om ansökan?
Kontakta Anton Danielsson på telefonnummer 076-185 58 00 alternativt anton.danielsson@anecta.se

