
 

Vi har travlt og søger derfor to Analysts, der brænder for en fremtidig karriere inden 
for M&A / Corporate Finance. Er du ambitiøs og dedikeret, og har du en investment 
banker i maven, er det måske dig, vi leder efter? 
 
Som Analyst kommer du til at indgå i vores team af dygtige og engagerede M&A 
professionals. Du kommer til at arbejde med analyse af selskaber, industrier og 
markeder, og du kommer til at assistere med udarbejdelse af salgsmateriale, 
præsentationer og værdiansættelser. Du vil på denne måde få direkte indblik i 
arbejdet som M&A rådgiver, og du vil få rig mulighed for at udvikle dig såvel fagligt 
som personligt med en stejl læringskurve.  
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte: 

- Research, dataindsamling og analyser 
- Forberedelse af præsentationer og pitch-/salgsmaterialer 
- Udarbejdelse af værdiansættelser 
- Screening af virksomheder og købere 

 
Stillingen er på 20-25 timer om ugen med en gensidig fleksibilitet i forhold til 
eksamensperioder og henholdsvis perioder med travlhed på kontoret. 
 

Hvem leder vi efter? 
Du planlægger at påbegynde en relevant kandidatuddannelse med stærkt fokus på 
finansiering og har 2-3 år tilbage af dit studie. Du er analytisk stærk, har kommerciel 
indsigt, personligt drive, og du kan arbejde selvstændigt. Vi leder efter en udadvendt 
holdspiller, som har lyst til at bidrage til et positivt og dynamisk arbejdsmiljø. Du er 
flydende i dansk og engelsk i såvel tale som skrift, og du er erfaren bruger af Excel og 
PowerPoint. 

 
 
 
 
 
Ansøg 
Er det dig, vi leder efter, så send en motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift og evt. 
referencer til jta@atriumpartners.dk hurtigst muligt, dog senest d. 11. april 2021. Vi 
holder samtaler løbende med henblik på ansættelse hurtigst muligt. For yderligere 
information kontakt Jakob Tvilling Ahrengot, tlf. 60 70 21 01. 

 

Hvem er vi? 

ATRIUM Partners er et dansk 

Corporate Finance hus, der yder 

uafhængig rådgivning inden for 

køb og salg af virksomheder. Vi 

har i mere end 15 år skabt værdi 

for ejere, virksomheder og 

kapitalfonde gennem M&A 

processer. Du kan læse mere om 

ATRIUM Partners på 

www.atriumpartners.dk 

 

Alle vores M&A opgaver har en 

international vinkel. Derfor er vi 

medlem af Advior International - 

en europæisk sammenslutning af 

M&A rådgivere. Du kan læse 

mere om Advior International på 

www.advior.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SØGER TO AMBITIØSE STUDERENDE TIL VORES M&A TEAM 


