
Maj Invest Equity, der er en af Danmarks førende og mest 

erfarne private equity-fonde med fokus på mellemstore 

danske virksomheder, søger en junioranalytiker til 

investeringsteamet. 

Stillingen og primære arbejdsopgaver 

Arbejdet vil indebære udarbejdelse af markeds- og 

konkurrentanalyser, regnskabsanalyser, værdiansættelser 

og præsentationsmateriale i forbindelse med nye 

investeringer samt deltagelse i value creation-projekter 

for de eksisterende porteføljeselskaber. Du vil indgå i et 

kompetent og samarbejdende team, der har stor fokus på 

personlig udvikling.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af at:

 Udarbejde markeds- og virksomhedsanalyser til  

 vurdering af nye investeringer 

 Udarbejde strategiske analyser og bistå teamet på 

 anden vis i den strategiske udvikling af porteføljesel- 

 skaberne 

 Udarbejde finansielle analyser og værdiansættelser 

 Bistå investeringsteamet i due diligence-processer

 Udarbejde diverse præsentationer til internt samt  

 eksternt brug

Du skal forvente at arbejde 15-20 timer om ugen, men med 

stor fleksibilitet i eksamens- og ferieperioder.

Profil

 Du er en ambitiøs studerende 

 Du er adaptiv og vægter læring samt personlig udvikling 

  højt

 Du har en god kommerciel indsigt og kan forstå,  

 hvilke faktorer der skaber værdi, og hvilke der skaber  

 udfordringer i en virksomhed

 Du er struktureret samt detaljeorienteret og har gode  

 analytiske evner

 Du kan kommunikere dine konklusioner tydeligt og  

 konkret

 Du har erfaring med Excel og PowerPoint

 Du arbejder godt i et alsidigt team 

 Du er i gang med din bacheloruddannelse eller i starten 

  af din kandidat

 

Vi tilbyder

Vi tilbyder et udfordrende og lærerigt job, hvor du vil få 

indgående kendskab til, hvordan private equity-fonde 

arbejder og skaber værdi. I jobbet er der fokus på at 

udvikle dine faglige og personlige kompetencer gennem 

struktureret feedback hvert kvartal samt uformelle 

samtaler med din mentor hver måned. Arbejdsmiljøet er 

inkluderende og fokuseret på kvalitet i alle sammenhænge. 

Ansøgning

Ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer bedes 

snarest muligt sendt pr. e-mail til job@majinvest.com med 

”Junioranalytiker” markeret i emnefeltet. Ansøgnings-

fristen er den 18. december.

Har du generelle spørgsmål til stillingen, er du velkommen 

til at kontakte Gustav Ditlev Håkonsson på +45 40 17 00 74 

eller gdh@majinvest.com.
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JUNIORANALYTIKER TIL 
MAJ INVEST EQUITY

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og er en finansiel koncern med 

hovedforretningsområderne Asset Management og Private Equity samt Maj 

Bank. Vi er en uformel organisation med ca. 100 ansatte.

Maj Invest Equity består af 14 engagerede medarbejdere i investeringsteamet 

med en bred erfaring fra virksomheder, kapitalfonde, corporate finance- og kon-

sulenthuse. Maj Invest Equity har til dato investeret i mere end 35 virksomhe-

der og forvalter en samlet kapital på ca. 3,5 mia. kr. Maj Invest Equity investe-

rer i danske virksomheder med en omsætning i niveauet 100 – 1.500 mio. kr.


