Pangea Property Partners
söker drivna analytiker
PANGEA PROPERTY PARTNERS

OM OSS

är en oberoende rådgivare inom fastighetstransaktioner
och fastighetsrelaterad corporate finance i Norden. Vår
kundbas består av stora nordiska och internationella
fastighetsägare och investerare.

Pangea Property Partners är en ledande rådgivare på
den nordiska fastighetsmarknaden med tre affärsområden: fastighetstransaktioner, corporate finance
och analys. Sedan starten 2009 har vi genomfört över
400 affärer över hela Norden med ett underliggande
fastighetsvärde på cirka 300 miljarder kronor. Uppdragen
omfattar bland annat försäljningar och förvärv av fastighetsbestånd, bolagstransaktioner, kapitalresningar
och lånefinansiering.

Vi söker nu två drivna analytiker till vårt team i
Stockholm. För rätt person erbjuds möjligheten att
arbeta i en stimulerande och utvecklande affärsmiljö
med brant inlärningskurva.
ROLLEN OCH ARBETSUPPGIFTER

Som analytiker kommer du att arbeta brett inom våra
tre affärsområden: fastighetstransaktioner, corporate
finance och analys.

Pangea har kontor i Stockholm, Oslo och London med
drygt 30 anställda. Därutöver har vi ett nära samarbete
med Mrec i Helsingfors.

Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar bland
annat att delta i olika typer av transaktionsprocesser,
sammanställa presentationer och pitchar, finansiell
modellering samt att arbeta med våra analysprodukter.
Du kommer även att delta på fastighetsvisningar och
kundmöten. Det förväntas att du är genuint intresserad
och håller dig löpande uppdaterad om vad som händer
på marknaden.

ANSÖKAN

ERFARENHET OCH PROFIL

Vi kommer att påbörja intervjuerna löpande.

Vi söker dig som är nyutexaminerad ekonom eller
ingenjör med relevant inriktning och goda betyg. Arbetserfarenhet från fastighets- och finansmarknaden vid sidan
om studierna är meriterande.

FÖR FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Du gillar att arbeta i grupp och uttrycker dig väl i tal och
skrift, både på svenska och engelska. Som person är du
social och har ett stort driv. Du trivs med att arbeta mot
deadlines i ett periodvis högt tempo, utan att tumma
på kvalitet eller noggrannhet. Eftersom du arbetar med
olika projekt parallellt är det viktigt att kunna strukturera
arbetet väl och att ha god kommunikationsförmåga.

Skicka gärna din ansökan så fort som möjligt, dock
senast 12 april 2019 till info@pangeapartners.se.
Din ansökan bör innehålla:

1. Personligt brev
2. CV
3. Betyg från gymnasium och
högskola/universitet

Mikael Söderlundh
Analyschef och partner
mob: +46 73 770 77 90
email: ms@pangeapartners.se

