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High-yield og aksjeanalytikere
Pareto Securities opplever for tiden et meget høyt aktivitetsnivå, inkludert innenfor tilrettelegging av high-yield obligasjoner, og i den forbindelse søker 
vi en ny High-yield analytiker til hovedkontoret i Oslo. Vi søker også en analytiker til aksjeavdelingen vår, der erfaring fra sykliske industrier 
(shipping, oljeservice eller andre råmaterialer) er en fordel.

Vedkommende vil få muligheten til å jobbe med analyse av de største obligasjonsutstederne i det nordiske high-yield markedet og ha kontakt med  
norske og internasjonale investorer. Arbeidsoppgaver inkluderer støtte til meglerteamet samt til corporate finance avdelingen, blant annet i 
forbindelse med kapitalinnhenting. I avdelingen for aksjeanalyse vil den rette kandidaten inngå i et større team, med ansvar for dekning av selskaper 
innenfor sin industri.

Kandidatene vi søker: 
• Har masterutdanning fra relevante studier med gode resultater
• Har inntil to års relevant bakgrunn fra finansbransjen, revisjon, konsulentbransjen eller annen relevant erfaring
• Har sterk personlig motivasjon, evne til å tenke langsiktig og kreativt, kommersiell legning, sterke analytiske/ kvantitative evner, interesse for  
  verdipapirmarkedet og høy etisk standard
• Har meget gode språkkunnskaper, norsk og engelsk – både skriftlig og muntlig
• Har stor arbeidskapasitet, samt evne til å samarbeide effektivt med kollegaer

Gode lønnsbetingelser kan påregnes med sterkt innslag av insentivbasert avlønning. Søknad med CV og karakterutskrifter (videregående skole og 
høyskole/universitet) sendes til career.no@paretosec.com. Merk søknaden med «High yield analytiker» eller «Aksjeanalytiker».

For spørsmål vedrørende High-yield analytiker: Lars Erik Sandgrind, les@paretosec.com / 22 87 88 25 eller  
Stian Abrahamsen, sa@paretosec.com / 24 13 21 90. For aksjeanalytiker: Eirik Haavaldsen, eha@paretosec.com / 24 13 21 20.

Alle søknader behandles konfidensielt. Søknadsfrist: 15 mai 2017 


