
CARNEGIESTIPENDET

Carnegie - En ledende nordisk investeringsbank

I over 200 år har Carnegie hatt en sentral posisjon i nordisk næringsliv. På 1800-tallet som 

handelshus og gjennom det siste århundret som finansiell rådgiver. I dag er Carnegie 

Nordens ledende investeringsbank, med sterk internasjonal tilstedeværelse. Vi er 

markedsledende innenfor Investment Banking og Securities, med omlag 600 erfarne og 

engasjerte medarbeidere, hvorav ca. 90 ansatte i Oslo.

Carnegiestipendet

Carnegie er alltid på jakt etter talenter. For første gang tilbyr Carnegie derfor stipend 

til to studenter som ønsker å lære mer om Investment Banking eller analyse. Vi søker 

etter to engasjerte og motiverte studenter med analytiske ferdigheter og gryende 

interesse for finans. Med Carnegiestipendet ønsker vi å bidra i det kontinuerlige 

arbeidet for økt mangfold i en spennende bransje og oppfordrer særlig studenter 

med flerkulturell bakgrunn til å søke.

Vi tilbyr

• Mulighet for internship enten i Investment Banking eller analyseavdelingen. 

Studentene vil få mulighet til å jobbe på aktive transaksjoner og prosjekter 

sammen med erfarne og dyktige medarbeidere. På den måten kommer du tett på 

finansbransjen og ser hvordan vi i Carnegie jobber.

• En dedikert mentor til hver av de to studentene. Mentoren vil bidra med 

veiledning knyttet til studiet og karrieren og også sørge for at samarbeidet i løpet 

av perioden blir både lærerikt og spennende.

• To stipend av NOK 50 000, med utbetaling av NOK 25 000 høsten 2021 og 

NOK 25 000 våren 2022. 

Hvem kan søke? 

• Du som studerer økonomi eller finans på NHH, BI eller NTNU

• Du som begynte på bachelor høsten 2019 eller 2020 

• Du som har særskilt nytte av Carnegiestipendet

Er du den vi ser etter?

Send oss en søknad på maks 600 ord der du beskriver hvorfor du er en god 

kandidat til å motta Carnegiestipendet og svar på følgende spørsmål:

▪ Beskriv hva Carnegiestipendet vil bety for deg

▪ Hvis du skulle anbefale Carnegies kunder å investere i en aksje notert på norsk 

markedsplass, hvilken ville du anbefalt og hvorfor?

▪ Hvis du skulle anbefale et norsk selskap å gjøre en transaksjon (fusjon, oppkjøp, 

børsnotering, e.l.) hva ville du foreslått og til hvem?

Du kan sende inn søknaden din: HER. Aktuelle studenter vil bli kontaktet for en 

hyggelig prat i juni 2021. 

Søknadsfrist: 30. mai 2021 

Last opp resultater fra videregående og NHH/BI/NTNU i Poption. 
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