
Corporate Finance Analyst

Vi fortsätter att växa snabbt och söker nu
Analytiker till vårt team

Rollbeskrivning:

SV Ventures erbjuder:

Profil:

Ansökan:

SV Ventures är en växande Corporate Finance rådgivare baserad i centrala Stockholm som uteslutande
fokuserar på nordiska onoterade tech- & tillväxtbolag – där vi bistår med finansiell rådgivning i
kapitalanskaffningsprocesser (primaries) samt vid försäljning av befintliga aktier (secondaries). Teamet har
ett av branschens starkaste track-records med såväl nationell som internationell placing power genom ett
omfattande nätverk av UHNWIs, Venture Capital-bolag, Family Offices, Investmentbolag och andra
institutionella motparter.

- Värderingsunderlag & finansiell modellering
- Investerarpresentationer, pitch-underlag, due-

diligence samt övrig transaktionsrelaterad 
dokumentation

- Marknadsanalys och marknadskartläggning 
inom den bredare tech- och tillväxtkategorin

- En unik möjlighet att arbeta på en 
välrenommerad Corporate Finance rådgivare 
till nordiska tech- och tillväxtbolag

- Bli en del av en ung, framåtlutad och 
decentraliserad organisation 

- Arbeta i en motiverande miljö med högt 
tempo

- Tydliga tillväxtmöjligheter till dig inom 
organisationen

- BSc-eller MSc-examen i  finans, företags-, 
industriell ekonomi, eller liknande utbildning

- Genuint intresse för kapitalmarknaderna, tech-
och tillväxtbolag

- Erfaren MS Office-användare (PPT & Excel) 
- Utmärkt kommunikationsförmåga i tal såväl som 

skriftligt, både på engelska och svenska
- Starka analytiska färdigheter och ett 

detaljorienterat tillvägagångsätt 
- Lagspelare som trivs att arbeta i ett högt 

arbetstempo 
- 1–2 års relevant arbetserfarenhet inom antigen 

Investment Banking, Managment Consulting, 
Private Equity eller Venture Capital

Sker endast genom att maila CV, Personligt brev 
samt betyg till careers@svventures.se. Märk ansökan 
med ”Corporate Finance Analyst”. 

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att 
tillsättas innan avsatt sista ansökningsdatum. För 
övriga frågor vänligen kontakta Jacob Svensson.
Email: jacob@svventures.se
Tel: +46 72 993 03 01

Som Analytiker kommer du att ingå i en dynamisk 
arbetsmiljö och kommer snabbt få exponering mot 
live-transaktioner, kunder, och investerare.

Under ledning av firmans seniora medarbetare 
kommer du som Analytiker att spela en kritisk roll 
där du kommer att bli tilldelad ansvar för att 
framställa och säkerställa högsta kvalitet gällande: 
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