
Evli Bank söker Corporate Finance Analyst Trainee  

Är du i magisterskedet av dina studier eller har du just blivit färdig? Är ditt huvudämne finansiell ekonomi, redovisning 

eller nationalekonomi/matematik? Vi erbjuder en studerande praktikplats som analytiker under hösten 2020 (7.9-

27.11.2020) i vårt Corporate Finance team.  

Målet med Evlis Trainee Program är att hitta motiverade unga studeranden som kan hämta med sig nya insikter och 

innovativa lösningar till Evli. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina egenskaper och kunskaper, eftersom målet är 

att rekrytera studeranden antingen direkt efter praktikperioden eller senare vid utexaminering. Vi betalar lön för 

praktikperioden. Ta tag i chansen, utvecklas och bygg din karriär tillsammans med oss på Evli! Skicka din ansökan 

senast 9.8.2020. 

Teamet 

 

Evlis Corporate Finance team fungerar som rådgivare vid förvärv och finansieringsarrangemang så som börsnoteringar 

och aktieemissioner. Våra kunder är till exempel private equity investerare, noterade och onoterade företag samt 

företagens ledning, styrelse och ägare. Vårt nordiska team på 20 professionella i Helsingfors och Stockholm jobbar tätt 

tillsammans. 

Arbetsuppgifter 

 

Som analytiker trainee deltar du i bransch- och företagsanalyser, producerar presentationsmaterial för projekt och 

deltar i värderingsprocesser tillsammans med andra teammedlemmar. Vi förväntar oss att du är analytisk, systematisk 

och noggrann. Som person söker vi dig som är energisk, har lätt för att lära dig nytt och duktig på att jobba 

tillsammans som ett team. Utöver detta söker vi dig med: 

• Genuint intresse för investeringar och finansmarknaden 

• Utmärkta IT färdigheter 

• Goda sociala kunskaper och duktig på kundservice 

• Positivt förhållningssätt och en vilja att ta egna initiativ samt utvecklas 

• Utmärkta kunskaper i engelska och finska (kunskaper i svenska ses som en fördel) 

Vi erbjuder  

 

• En unik möjlighet att utvecklas och växa till en professionell analytiker 

• En praktikplats i ett professionellt team som stöder dig till att lyckas  

Ansökan och rekryteringsprocess  

• Skicka din CV, studieregister och svara på frågorna i ansökningsblanketten senast 9.8.2020 här: 

https://bit.ly/3j1VgHW 

• Vi går igenom ansökningarna efter att ansökningstiden gått ut 

• De som går vidare i processen kommer att svara på videofrågor. De utvalda går sedan vidare till intervju som 

hålls 12.8-19.8.2020 

• Utvärdering och referenssamtal. 

 

 

 

https://bit.ly/3j1VgHW


Mera information om arbetsuppgiften ger rekryterande chef Olli Kangasniemi, tel. +358 40 579 6210, 

olli.kangasniemi@evli.com under perioden 4.-7.8.2020. Mer information om Trainee programmet eller 

rekryteringsprocessen ger Alexandra Andersin HR Specialist, tel. +358 405022234 alexandra.andersin@evli.com under 

perioden 3.-7.8.2020. 

Ta tag i chansen, utvecklas och bygg din karriär tillsammans med oss på Evli! 

Läs mera om Trainee programmet och tidigare Trainees erfarenheter här: https://www.evli.com/konserni/ura-

evlissa/trainee-ohjelma 

 

Evli Bank Plc 

Evli Bank har placering som specialområde. Vi hjälper samfund, företag och privatpersoner att öka sin förmögenhet. 

Produkt- och tjänstesortimentet består av placeringsfonder, kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster, 

alternativa investeringsprodukter, aktieanalys, administration av incitamentssystem och Corporate Finance-tjänster. 

Dessutom tillhandahåller vi banktjänster som stöder kundernas placeringsverksamhet. Evli är Finlands bästa och 

populäraste kapitalförvaltare för institutionella investerare*. 

Evlis förvaltade kundtillgångar uppgår till 12,9 miljarder euro (netto 6/2020). Evlikoncernens eget kapital uppgår till 

72,7 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 15,3 procent (30.6.2020). Bolaget har omkring 250 anställda. Evli 

Bank Abp:s B-aktie noteras på Nasdaq i Helsingfors. 

Evli är nominerade till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2020. Evli fick utmärkta resultat i 

medarbetarundersökningen som gjordes i början av 2020. Finlands mest inspirerande arbetsplatser – nomineringen 

ges bara till de finska organisationer som deltagit i Eezy Spirit PeoplePower® -medarbetarundersökning och nått bästa 

resultat. 

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och SFR Scandinavian 

Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.  
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