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EY söker analytiker till Transaction Advisory Services i Stockholm till hösten 2014  

EY är en ledande global aktör inom revision, transaktioner, rådgivning, skatt och redovisning. 
Affärsområdet Transaction Advisory Services söker dig som vill arbeta med 
transaktionsrådgivning i en internationell och framgångsrik organisation. 

Transaction Advisory Services är en av de ledande och snabbast växande aktörerna på den 
Nordiska såväl som på den globala transaktionsmarknaden. Idag är vi 8 000 konsulter globalt 
som levererar transaktionsrådgivning till företag, private equity fonder och finansiella 
institutioner.  

Till vårt kontor i Stockholm behöver vi rekrytera analytiker som är intresserade av att starta 
karriären genom att arbeta med varierande projekt inom följande team:  

 Transaction Support – Inom Transaction Support arbetar vi primärt med att från ett 
finansiellt perspektiv analysera verksamheter och företag i samband med ett förvärv, en 
avyttring eller vid en förändrad kapitalstruktur, s.k. finansiell due diligence. Syftet med 
vårt arbete är att tillhandahålla underlag till våra kunder för deras investeringsbeslut 
genom att identifiera nyckelfaktorer, förbättra avtalsstrukturer, minska risker samt 
ifrågasätta antaganden om framtida vinstnivåer i målbolagen. 

 Operational Transaction Services – Rådgivning kring operationella och kommersiella 
frågor genom hela transaktionsprocessen som inkluderar carve-out planering, 
operationell och kommersiell due diligence, integrationsrådgivning inklusive bedömning 
och realisering av synergieffekter samt planering och implementering av operationella 
förbättringsprogram. 

 Restructuring – Turnaround-specialister som hjälper företag och långivare med 
finansiell och operationell restructuring av bolag vars överlevnad är hotad till följd av 
finansiella, operationella eller kommersiella utmaningar. I kritiska situationer arbetar vi 
tillsammans med alla involverade intressenter utifrån ett pragmatiskt och resultatdrivet 
tillvägagångsätt där fokus ligger på det som är väsentligt för bolagets överlevnad. 

 Valuation and Business Modelling – Specialister inom värderingar för redovisnings-, 
transaktions-, skatte-, finansierings- och tvisteändamål. Vi hjälper även företag med 
upprättande av finansiella modeller för simulering av utfall vid exempelvis 
företagsförvärv, nya strategiska inriktning och för att optimera kassaflöden. 

 Mergers & Acquisitions – Projektledning och stöd genom hela transaktionsprocessen 
vid förvärv, avyttringar, kapitalanskaffning och bankfinansiering. 

Din Bakgrund  
Vi söker nu nyutexaminerade civilekonomer eller civilingenjörer som vill arbeta med finansiell, 
operationell eller kommersiell transaktionsrådgivning. Du kommer att arbeta i en internationell 
miljö tillsammans med erfarna kollegor där de huvudsakliga uppgifterna är att analysera 
verksamheter och företag i samband med förvärv, avyttring, omstrukturering eller finansiering. 
Du kommer tidigt att ha kundkontakt och vi förutsätter att du trivs med att ta ansvar och egna 
initiativ. 
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Arbetet sker i en utmanande och utvecklande miljö med uppdrag som ställer höga krav på 
kvalitet och förmåga att arbeta med snäva tidsramar. Arbetet kräver att du har god analytisk 
förmåga, stort engagemang och intresse för näringslivsfrågor.  

Vi söker studenter med starka akademiska meriter och ser gärna att du har relevanta 
erfarenheter vid sidan om studierna. Meriterande om du har magisterexamen eller högre men 
vi välkomnar även sökande med kandidatexamen. Vidare är du ansvarstagande och har en 
hög språklig nivå i tal och skrift, såväl i svenska som engelska. Vi tror att du vill ha ett 
omväxlande och självständigt arbete som kräver engagemang, ansvarstagande, 
initiativförmåga samt trivs med och har god förmåga att arbeta i team. 

Vad kan EY erbjuda dig?  
Inom EY finns det stora utvecklingsmöjligheter och du kommer att få utmanande och 
utvecklande uppdrag med spridning på branscher och företag. Du får möjlighet att styra din 
egen utveckling med en individuell utvecklingsplan. Du kommer snabbt att få en ansvarsfull roll 
där du arbetar med spännande och utmanande arbetsuppgifter i en framgångsrik och expansiv 
miljö. Vi erbjuder karriärutveckling genom utbildning och internationellt utbyte. Du är baserad i 
Stockholm och resor förekommer. 

Ansökan  
Vi kallar till intervju löpande varför vi gärna ser att du ansöker snarast, dock senast den 30 
november 2013. Ansök via http://www.ey.com/SE/sv/Careers. Bifoga med din ansökan cv, 
personligt brev, betyg från gymnasie- och högskola/universitet. Specificera i din ansökan 
vilket/vilka team du söker till. Start av tjänst sker under hösten 2014.  

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Bratsberg 070-318 96 94.  

Välkommen med din ansökan! 

http://www.ey.com/SE/sv/Careers

