
SpareBank 1 Markets AS er et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Selskapet er et av de ledende kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen kapitalforvaltning, analyse, finansiell 
rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital, valuta- og renteprodukter. Selskapet leverer hele kapitalstrukturen på nasjonalt plan gjennom samarbeid med SpareBank 1-alliansen, som er 
Norges nest største bankgruppering med over 800 milliarder kroner i forvaltningskapital. Vi er rundt 140 erfarne ansatte, og med våre avdelinger i Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund og New York dekker vi 
alle kundesegmenter, fra personkunder og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte konsern og institusjonelle investorer.

Arbeidsoppgaver
• Analysere selskaper og bransjer med bred eksponering på tvers av prosjekter  
 og sektorer
• Finansiell modellering og verdsettelse av selskaper
• Utarbeide presentasjoner, dokumentasjon og beslutningsmateriale 
• Støtte gjennomføring av prosesser og transaksjoner, både internt og eksternt  
 mot kunder og andre rådgivere, bidra med å identifisere nye prosjekter
• Bidra med å identifisere nye prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner
• Meget sterke akademiske resultater og kvantitative egenskaper
• Sterke dokumenterbare prestasjoner
• Utmerket skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk
• Beherske Powerpoint, Excel og annen tilsvarende software

Personlige egenskaper
• Utadvendt og kommersiell legning, samt gode samarbeidsegenskaper
• Resultatorientert
• Strukturert og detaljorientert
• Høy arbeidskapasitet og en selvstendig arbeidsform
• Utmerket skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk     
• Samarbeidsvillig og løsningsorientert
• Høy grad av integritet og ansvarsbevissthet

Hva kan vi tilby deg?
Hos SpareBank 1 Markets kan vi tilby gode utviklingsmuligheter i et hektisk,  
utfordrende og svært faglig sterkt arbeidsmiljø. Arbeidsstedet er i Trondheim,  
men det må påregnes en del reisevirksomhet. SpareBank 1 Markets tilbyr  
konkurransedyktige betingelser.

Investment Banking Analytiker, 0-2 års erfaring
Vi ønsker å styrke vår Investment Banking avdeling i Trondheim og søker etter 

SpareBank 1 Markets Investment Banking opplever for tiden en betydelig økende oppdragsmengde og ønsker å styrke teamet med én junior analytiker.  
Som medarbeider i Investment Banking avdelingen vil man være en del av et team som jobber med tilrettelegging av egen- og fremmedkapital, fusjoner  
og oppkjøp, samt annen rådgivning for både Nordiske og internasjonale selskaper.

Kortfattet søknad med CV, karakterutskrifter, attester og øvrige relevante papirer i et dokument kan sendes til karriere@sb1markets.no, 
søknaden merkes «Investment Banking Analytiker». Ved spørsmål, kontakt Lars Erik Juul på tlf: 954 40 528.   
Se sb1markets.no for ytterligere informasjon om oss. Søknadsfrist: Søknad sendes innen 31. desember.


