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Korona Invest - Analyytikko 

Nyt olisi tarjolla vastuullinen rooli pääomasijoitusalalla erinomaisesti menestyneessä 
yrityksessä, eli meillä Korona Investillä. Etsimme tiimiimme Analyytikkoa kasvamaan 
pääomasijoitusalan ammattilaiseksi. Korona Investillä sinua odottaa mahtava yhteishenki 
ja kova tekemisen meininki. Mikäli koet olevasi rohkea, tarkka ja tuloshakuinen henkilö, lue 
lisää alta ja hae paikkaa pian – täytämme position heti sopivan henkilön löytyessä! 

Kuvaus 

Korona Invest on kasvuyritysten rahoittamiseen erikoistunut suomalainen pääomasijoittaja. 
Teemme sijoituksia kasvuhaluisiin ja -kykyisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Toimimme 
pääomarahastojen hallinnointiyhtiönä ja olemme keränneet 16 toimintavuotemme aikana 
yli 230 miljoonaa euroa neljään pääomarahastoon, joista on sijoitettu 32 yhtiöön ja 
irtauduttu 25 yhtiöstä. Yhtiöt ovat kasvaneet omistusaikanamme keskimäärin yli 
kolminkertaisiksi. 

Korona Investillä sinulle on tarjolla vastuuta ja hyvät kehittymismahdollisuudet – sinulta 
taas odotetaan innostunutta asennetta sekä itsenäistä ja analyyttista työotetta. Pääset 
työskentelemään yrittäjien ja omistajien kanssa sekä tuomaan analyysien tueksi myös 
omia mielipiteitä liiketoiminnan tueksi. 

Tarjoamme 

 Mahdollisuuden päästä työskentelemään menestyneessä pääomasijoitusalan 
yrityksessä osana ammattimaista tiimiämme 

 Vastuuta ja vapautta: Osaamisesi ja kehittymisesi mahdollistavat kasvamaan 
urapolkumme mukaisesti kohti osakkuutta 

 Haastavat ja monipuoliset työtehtävät, jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi 

Työtehtävä 

 Olla arvokas osa sijoitustiimiämme ja osallistua sijoitusprosessin eri vaiheisiin 
 Markkina- ja yritysanalyysit sekä erilaiset liiketoiminta-analyysit 
 Kohdeyhtiöidemme kehittäminen, seuranta ja raportointi 
 Yritysostoneuvotteluiden tueksi tehtävät analyysit 

Etsimällämme henkilöllä on 

 Aiempaa työkokemusta investointipankkitoiminnasta tai liikkeenjohdon 
konsulttiliiketoiminnasta vähintään kahden vuoden ajalta 

 Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
 Erittäin sujuva suomen ja englannin kielen kielitaito (sekä suullinen, että kirjallinen) 
 Vahvat taidot Office-ohjelmista 
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Työntekijänä olet: 

 Analyyttinen ja itsenäinen 
 Luottamusta herättävä ja joustava 
 Rohkea tuomaan esille myös omia mielipiteitäsi 

Muuta tietoa 

 Aloitus: Sopimuksen mukaan 
 Kesto: Vakituinen 
 Sijainti: Helsinki 
 Hakuaika päättyy 14.12.2021 
 Lähetä hakemuksesi Anni Salolle anni.salo@koronainvest.fi  
 Tiedustelut: Niklas Wickström niklas.wickstrom@koronainvest.fi  

tai +358 40 840 8432 

 


