
 

Vi har travlt og søger derfor en associate og en associate director, der brænder for en 
fremtidig karriere inden for M&A / Corporate Finance. Er du ambitiøs og dedikeret, og 
har du en konsulent i maven, er det måske dig, vi leder efter? 
 
Du får en mulighed for faglig og personlig udvikling i en partnerdrevet virksomhed 
med en stærk virksomhedskultur. Vi har fokus på at skabe gode resultater for vores 
kunder, og der er fleksible rammer med plads til hurtig implementering af den ”gode 
idé”. 
 
Associate 
Som associate vil du primært skulle fokusere på værdiansættelse og analyse af 
selskaber, industrier og markeder, udarbejdelse af præsentationer og medvirke i due 
diligence. Du har 1-3 års erfaring inden for corporate finance, private equity, 
management consulting eller lignende. 
 
Associate Director 
Som associate director vil du i højere grad skulle fokusere på projektledelse og 
rådgivning af såvel nye som eksisterende kunder samt være ansvarlig for 
værdiansættelse og due diligence. Du har 3-6 års erfaring inden for corporate finance 
eller private equity. 
 
Det vi leder efter 
Det er vigtigt, at du er analytisk stærk, har kommerciel indsigt, har personligt drive og 
kan arbejde selvstændigt. Vi leder efter en holdspiller, som er udadvendt, og som har 
lyst til at bidrage til et positivt arbejdsmiljø. Vi stiller store krav til diskretion, 
akkuratesse og faglige kompetencer. Du taler og skriver flydende dansk og engelsk. 
 
Ambitionsniveauet i ATRIUM er særdeles højt – vi sætter overliggeren højt med det 
formål at være kundens foretrukne samarbejdspartner. 
 
 
Ansøgning 
Er det dig, vi leder efter, så send en motiveret ansøgning og cv til kp@atriumpartners.dk hurtigst 
muligt, dog senest d. 15. august 2020. Vi holder samtaler løbende med henblik på ansættelse 
hurtigst muligt. For yderligere information kontakt Partner & CEO Jan Davidsen, tlf. 40 46 28 86, 
eller Partner & CFO Kent Petersen, tlf. 40 14 27 23 

Hvem er vi? 
ATRIUM Partners er et dansk 
Corporate Finance hus, der yder 
uafhængig rådgivning inden for bl.a. 
køb og salg af virksomheder. Vi har i 
mere end 15 år skabt værdi for vores 
kunder, som primært omfatter 
danske virksomheder samt 
kapitalfonde. Du kan læse mere om 
ATRIUM Corporate Finance på 
www.atriumpartners.dk 

 

Vores primære fokus er på danske 
virksomheder, men alle vores 
opgaver har en international vinkel. 
Derfor er vi medlem af MidCap 
Alliance, som er en europæisk 
sammenslutning af finansielle 
rådgivere. Du kan læse mere om 
MidCap Alliance på www.midcap-
alliance.com 

 

 

 

 

 

BRÆNDER DU FOR CORPORATE FINANCE? 


