
EQUITY RESEARCH ASSISTANT (STUDIEJOB)
TIL PRIVATE EQUITY (PE) TEAM

Vil du være en del af et dynamisk team, hvor fokus er investeringer i noterede og uno-
terede kapitalfonde? 

Vi ønsker at videreudvikle vores aktiviteter inden for kapitalfonde, hvor vi primært investerer i henholdsvis noterede porteføljer af ka-
pitalfondsejede selskaber samt foretager investeringer i direkte samarbejde med kapitalfonde.

I PE Teamet har vi over en årrække opbygget en væsentlig portefølje af investeringer, og vi ser fortsat interessante investering-
smuligheder, hvilket nu får os til at kigge efter en yderligere ressource, der kan bidrage til den videre udvikling af teamet.
PE teamet består i dag af en PE Manager samt en Equity Analyst.

DINE PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER
• Arbejde selvstændigt med analyser og investeringsindstillinger og selv styre 

mindre projekter
• Assistere med indhentning af centrale modelinputs fra eksterne kilder og 

via møder med fond-managers i sektoren
• Opbygge og vedligeholde Excel modeller for vores investeringscases
• Give resten af teamet med- og modspil, udfordre set-ups, herunder strategi 

samt medvirke til fortsat forretningsudvikling
• Supportere teamet i diverse ad hoc opgaver

FAGLIG PROFIL
• Studerende på en relevant uddannelse, f.eks. cand.merc / FIB / FIR / oecon
• Stærk akademisk performance (top 10%)
• Erfaring med at arbejde med investeringer – privat eller i arbejdsøjemed
• Erfaring med at opbygge større Excel modeller, eventuelt også VBA erfaring
• Evt. erfaring med Bloomberg og/eller erfaring med VBA til Excel

SOM PERSON
• Arbejder du analytisk, er initiativrig og arbejder hårdt for at leverancer er 

gennemarbejdede og af en høj kvalitet
• Trives du med at blive udfordret, og du trives i et dynamisk miljø med kort 

vej fra analyse til beslutning
• Har du en proaktiv tilgang til arbejdsopgaver, og du er ikke bange for at 

udfordre eller række ud til diverse eksterne interessenter
• Trives du med at indgå i et team

DU KAN FORVENTE
• Et yderst relevant studiejob, der vil udfordre dig fagligt og personligt
• Et stort ansvar fra første dag
• Et inspirerende og energisk miljø med ambitiøse kolleger og korte beslut-

ningsveje
• Fleksibilitet i forbindelse med eksaminer og større opgaver
• Mulighed for efterfølgende fastansættelse for den rette kandidat
• 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 
Michael Meyer Jensen på telefon 
+45 31 42 01 56. 

Vi indkalder løbende til samtale. 
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