Fastighetsutvecklaren ALM Equity söker junior medarbetare för
arbete med transaktioner (M&A), kapitalanskaffning och
affärsutveckling.
Vill du arbeta transaktionsintensivt med stora affärer i ett tight team som fungerar
som en intern investmentbank för en av Stockholms största fastighetsutvecklare?
ALM Equity är ett snabbfotat, förändringsglatt och entreprenöriellt bolag i en bransch där mycket händer.
När andra bromsar så gasar vi och ser nya möjligheter (bland annat ökar vi produktionen av bostäder till vårt
eget förvaltningsbolag), varför vi nyanställer inom affärsområdet finansiering. Teamet, som rapporterar
direkt till koncernens VD, är under uppbyggnad och söker dig som vill bli den andra personen i gruppen och
få en utmanade, utvecklande och mångfacetterad roll!
Teamet arbetar med förvärv samt med att ta in investerare i våra bostadsutvecklingsprojekt och
skuldfinansiärer för våra förvaltningsprojekt. Totalt rör det sig om flertalet miljarder kronor som struktureras
och paketeras på olika sätt för att passa en varierad grupp av spännande och kunniga investerare.
Affärsområdet är även involverat i strategiska diskussioner med investerare i koncernens moderbolag.
Vi stödjer också koncernen i vissa affärsutvecklingsprojekt såsom att bygga upp modeller.
Målet är att du successivt ska växa in i rollen och så småningom ta eget ansvar för projekt eller delar av
projekt. Du jobbar tätt tillsammans med affärsområdeschefen som har många års erfarenhet inom
investment banking och kapitalstrukturering. Du är sannolikt ingenjör eller tekniskt duktig ekonom. Du har
en fallenhet för att ta något komplext och presentera det på ett enkelt sätt. Du besitter dessutom
någon/några av följande kunskaper och är intresserad av, och redo att utvecklas inom, övriga:
• Matematisk och digitalt/tekniskt avancerad
• Kunnig inom finans och ekonomi
• Kunnig inom fastigheter/bostadsutveckling
För att utvecklas i rollen är du ambitiös, ödmjuk, modig, strukturerad och snabblärd. Du är nyexaminerad
eller har ett par års relevant arbetslivserfarenhet.
Vi söker främst en heltidsanställd, men möjlighet finns att börja med en deltidsanställning (ett par månader).
Vi tillämpar provanställning.
Ansök
För att ansöka: skicka CV, betyg från universitetsstudier, betyg från gymnasiet och personligt brev (eller
skriv i mail) till jobb@almequity.se med ”AO Finansiering” i ämnesraden. Ansök senast 12 mars.
Vid frågor ring eller maila Frida Holmberg på frida.holmberg@almequity.se / 073-056 31 10.

ALM Equity bedriver verksamhet inom bostads- och fastighetsbranschen. Vi grundades 2006 och är
listade på NASDAQ OMX First North sedan 2012. Vi är idag cirka 110 medarbetare inom verksamhetens
fem affärsområden; Projektutveckling Bostad, Construction Management, Förvaltning, Finansiering och
Digitala Tjänster.

