
PROJECT ASSISTANT (STUDIEJOB)
TIL SOCIAL RESPONSIBILITY TEAM

Vil du være en del af et dynamisk team, hvor det primære fokus er investering i notere-
de og unoterede selskaber i Norden? 

Til at accelerere vores fortsatte udvikling søger vi en talentfuld, ambitiøs og højt motiveret kandidat, som kan medvirke til at udvikle 
vores aktiviteter indenfor investering i ikke-finansielle selskaber i Norden samt udvide vores netværk og samarbejde med udvalgte 
eksterne forvaltere.  

Som Equity Analyst i Lind Invest bliver du en del af et team, som sammen har skabt topresultater gennem flere år. Dygtige medarbej-
dere og høj faglighed udgør grundstenene i Lind Invests succes. Vores miljø er uformelt, men professionelt, og vi prioriterer, at det skal 
være både udfordrende, lærerigt og sjovt at være en del af Lind Invest-teamet. 

Stillingen er nyoprettet og er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Stillingen kan dog besættes af en studiemedhjælper med potentiale 
til en efterfølgende fastansættelse, hvis den rette kandidat, på nuværende tidspunkt, er kandidatstuderende på 2. eller 4. semester. 

DINE PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER
• Arbejde selvstændigt med analyser og investeringsindstillinger på noterede aktier i Norden.
• Assistere porteføljens Investment Manager ved større analyser og due diligence opgaver i forbindelse med unoterede inves-

teringer.
• Assistere ved vurdering af udvalgte eksterne forvaltere samt udviklingen af samarbejdet med disse.
• Opbygge og vedligeholde Excel modeller for investeringscases.

DIN FAGLIGE PROFIL
• Du har en relevant økonomisk uddannelse eks. cand.merc., cand.oecon, mv., og du kan fremvise solide resultater.
• Du er nyuddannet eller har 1-3 års relevant erfaring, gerne inden for aktieanalyse, corporate finance eller lignende. Alternativt 

er du studerende på en af ovenstående uddannelser.
• Du har stor interesse for de finansielle markeder, er ambitiøs og tør tage ansvar.
• Du har stor regnskabsmæssig forståelse og viden om værdiansættelse af virksomheder.
• Du har drive og ønsker at gøre en forskel samt bidrage til en sjov og udfordrende hverdag.

DIT MIND-SET
• Du er analytisk, initiativrig og arbejder hårdt for at leverancer er gennemarbejdede og af en høj kvalitet.
• Du trives med at blive udfordret, og du befinder dig godt i et dynamisk miljø med kort vej fra analyse til beslutning.
• Du har en proaktiv tilgang til dine arbejdsopgaver, og du er ikke bange for at udfordre eller række ud til diverse eksterne                   

interessenter.
• Du trives med at indgå i et team.

DU KAN FORVENTE
• Et stort ansvar fra første dag.
• Masser af personlig og faglig udfordring.
• Et inspirerende og energisk miljø med ambitiøse kolleger og korte beslutningsveje.
• Et personligt udviklingsforløb.
• Arbejdsplads i centrum af Aarhus.

 
SØG JOBBET 
Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes via mail til job@lind-invest.dk hurtigst muligt. Spørgsmål til stillingen kan rettes til 
Jakob Møller på telefon +45 3117 1781. Opstart: Hurtigst muligt. Ansøgningsfrist: 19. februar, 2018. Vi indkalder løbende til samtale. 

29-01-2018

Værkmestergade 25, niv. 14    ∞        8000 Aarhus C     ∞      www.lind-invest.dk

Ansøgningsfrist 
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Lind Invest søger stærk Equity Analyst


