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Spiltan Invest rekryterar - vi söker två Investment 
Associates

Vill du bli en del av Spiltans investment team? Vi söker nu två nya kollegor - välkommen att 
ansöka till att bli Investment Associate hos oss.

Är du intresserad av att arbeta med långsiktiga investeringar och att utveckla och bygga 
marknadsledande bolag? Spiltan söker nu två Investment Associates för att stärka sitt investment 
team där målet är att kunna utvecklas till Investment Managers på ett par års sikt. Rollerna ska 
bidra till att öka möjligheterna för fler investeringar och även stärka arbetet med utvecklingen av 
portföljbolagen.

Spiltan investerar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag och äger idag en bred portfölj 
som består av tech, finans, fastigheter och industri.

I rollen som Investment Associate får du ta en ledande roll i alla faser av investeringsprocesserna 
och även i utvecklingen av befintliga portföljbolag. Du kommer få möjligheten att ta en mer 
självständig roll som projektledare och arbeta direkt mot ledningsgrupperna i portföljbolagen samt 
lära dig mer om ägarstyrning och styrelsearbete.

Du kommer att rapportera till Spiltans vice vd och vara en del av Investeringsorganisationen.

Arbetet kommer bland annat att innebära:

Träffa och screena potentiella nya portföljbolag
Skapa analys- och beslutsunderlag i investeringsprocessen
Genomföra marknads- och kundresearch för nya investeringar som del i due dilligence 
processen
Bistå i utvecklingen av portföljbolagen och tillsammans med Investment Manager förbereda 
beslut till styrelsemöten
Delta i analys och rimlighetsbedömning kring förvärv av tillväxtbolag
Skapa och säkerställa informationsstrukturer kring portföljbolagen

Den profil vi söker

För att lyckas i rollen som Associate på Spiltan krävs ett genuint intresse för affärer och långsiktigt 
bolagsbyggande. Du trivs med att samarbeta men är också självgående, ödmjuk och har en 
personlig mognad. Du tycker om att utvecklas och lära dig nya saker, tar egna initiativ för att lösa 
situationer och trivs bra i en föränderlig miljö med stundvis högt arbetstempo.
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Krav:

Akademisk examen inom ekonomi/ingenjörsutbildning eller liknande
2 -4 års arbetslivserfarenhet som managementkonsult, inom Investment Banking eller 
Corporate finance
Erfarenhet av finansiell och strategisk analys
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift, meriterande med fler språk
God förståelse för ekonomisk redovisning (kunna analysera en resultat- och balansräkning)
Kunskaper i företagsvärdering
Avancerad användare av Microsoft Office-paketet

Personliga egenskaper

Analytisk förmåga och nyfiken på nya trender och teknologier
Genuint intresse av affärsutveckling och bolagsinvesteringar
Kommunikativ och relationsbyggande
Driven och initiativtagande

Vi samarbetar med  i den här rekryteringsprocessen. Vil du veta mer och ansöka till Alumni
tjänsten? Här hittar du mer information.

Om Spiltan Invest

Spiltan Invest är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska 
tillväxtföretag. Spiltan äger i dag en portfölj värderad till cirka 7,5 miljarder kronor som består av 
tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, Besedo, 
KlaraBo, Captario och Spiltan Fonder. Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas 
veckovis, på tisdagar. Mer information finns på  .Spiltan.se
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