Grenspecialisten söker junior aktieanalytiker
Grenspecialisten är ett litet investmentbolag som ägs av entreprenören och medgrundaren av Axis,
Martin Gren. Bolaget var tidigare minoritetsägare i Axis Communications AB men driver sedan 2016
aktiv aktieförvaltning med fokus på lönsamma små och mellanstora börsbolag. Grenspecialisten har
idag fyra anställda inom aktie- och obligationsförvaltningen. Tack vare att portföljen växer med fler
intressanta börsbolag söker vi nu en ny medarbetare i form av en junior aktieanalytiker till vårt
kontor i Malmö.

Din roll
Du kommer primärt att arbeta med bolagsanalys av mindre och mellanstora nordiska bolag inom
olika branscher. Beroende på din profil och intresse kan även andra områden inom analys bli aktuella
och då främst företagsobligationer. Ditt dagliga arbete kommer bestå i att följa upp våra nuvarande
investeringar, bygga finansiella modeller, föra en aktiv dialog med IR/VD/finanschefer samt
kontinuerligt leta efter nya intressanta börsnoterade investeringsmöjligheter. Jobbet innebär även
ett visst resande primärt inom Sverige, runt 10-20 dagar per år, för att träffa bolag och delta på
investerarträffar.
Din profil
Du har ett genuint aktieintresse, avslutade studier vid universitet eller högskola. Alternativt så är du
redan idag junioranalytiker eller liknande sedan 1–3 år tillbaka men vill jobba i ett mindre team och
närmare investeringsbesluten. Du tar ett stort eget ansvar för ditt arbete, du är självständig men har
samtidigt förmågan att jobba både intensivt och tätt tillsammans med resten av vårt team. Du är
analytiskt lagd och van användare av Excel.
Vad vi kan erbjuda dig
Grenspecialisten är en liten organisation med ett öppet klimat. Korta beslutsvägar skapar en mycket
intressant dynamik som många andra investmentbolag och aktiefonder inte kan erbjuda. Det ger
också dig som individ stora möjligheter att forma din egen arbetssituation och vara med att
vidareutveckla investmentbolaget framåt.
Om du tycker att detta låter intressant är du välkommen att skicka din ansökan, CV och personligt
brev, till resume@grenspecialisten.com. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 29 oktober. Märk
ansökan med Aktieanalytiker.

