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Trainee kesä 2021

Evli Pankin Trainee-ohjelma, kesä 2021
Haluatko saada arvokasta ja laaja-alaista työkokemusta investointipankkialan asiantuntijatehtävistä?
Tarjoamme 2-3 opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden työskennellä vähintään kahdessa eri asiantuntijatiimin
tehtävässä 1.6-31.8.2021. Trainee-ohjelma sisältää harjoittelupaikan seuraavissa toiminnoissa:

instituutiovarainhoidon salkunhoito
kansainvälinen rahastomyynti
kiinteistösijoitusrahaston salkunhoito
kasvurahaston kohdeyhtiöanalyysi.

Etsimme sinua, jolla on aito kiinnostus rahoitusalaan, sijoittamiseen ja sijoitusmarkkinoihin. Olemme
kiinnostuneita laajasti erilaisista opiskelutaustoista, joten pääaineenasi voi olla esimerkiksi rahoitus,
markkinointi, kansantaloustiede, laskentatoimi, matematiikka tai tuotantotalous. Osassa tehtävistä
edellytämme, että olet lukenut rahoitusta vähintään sivuaineena. Lisäksi odotamme sinulta:

hyviä tietoteknisiä taitoja
sujuvaa englannin kielen taitoa
analyyttista ajattelua ja luovuutta
hyviä sosiaalisia taitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä
jatkuvan kehittymisen asennetta ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä oppia uusia asioita lyhyessä ajassa.

Trainee-ohjelman tavoitteena on löytää Evlille innokkaita korkeakouluopiskelijoita, jotka voivat tuoda
innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia. Kiinnitämme suurta huomiota ominaisuuksiin ja taitoihin, sillä
tavoitteenamme on palkata joukkoomme motivoituneita tulevaisuuden huippuosaajia joko heti ohjelman
jälkeen tai myöhemmin opintojen päätyttyä. Harjoitteluajalta maksetaan palkkaa.

Jos kiinnostuit, lähetä hakemus, CV ja opintorekisteriote 31.1.2021 mennessä. Jatkoon päässeet vastaavat
videokysymyksiin, jonka jälkeen valitut kutsutaan haastatteluun helmikuun aikana.

Tartu tilaisuuteen, hanki kokemusta ja luo tulevaisuuttasi huippuammattilaisten kanssa!

Lisätietoja Trainee-ohjelmasta saat nettisivultamme tai yhteyshenkilöiltämme Anne Juvoselta ja Marita
Huuskoselta.

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan
varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja
pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien
hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia
pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evli on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Evli saavutti erinomaiset tulokset vuoden 2020
toteutetussa henkilöstötutkimuksessaan. Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen saavuttaa vain
parhaimpiin tuloksiin Eetzy Spiritin henkilöstötutkimuksen yltäneet suomalaisorganisaatiot. Tunnustus viestii
henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta sekä työpaikasta jossa toiminta kehitetään pitkäjänteisesti
yhdessä henkilöstön kanssa.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR
Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Yhteyshenkilö:

Anne Juvonen
HR-asiantuntija
anne.juvonen@evli.com
+358 40 574 7674

Marita Klemetti
HR-asiantuntija
marita.klemetti@evli.com
+358 40 764 3438


