Jurist – Corporate Finance
Pareto Securities tilrettelegger hvert år flere hundre Corporate Finance-oppdrag innen egenkapitalfinansiering (ECM), obligasjonsfinansiering
(DCM), prosjektfinansiering og fusjoner og oppkjøp (M&A). Oppdragene er i stor utstrekning internasjonalt orientert og tilretteleggingen skjer i
samarbeid mellom kontoret i Oslo og Pareto Securities’ øvrige kontorer worldwide.
Pareto Securities er blant landets
ledende verdipapirforetak med
virksomhet innen analyse, omsetning
av aksjer og obligasjoner, prosjektfinansiering og selskapsrådgivning
(corporate finance).
Pareto Securities har kontorer i Oslo,
Stavanger, Stockholm, Malmø, Helsinki,
København, London, Paris, Zürich,
Frankfurt, New York, Houston,
Singapore og Perth.
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Grunnet selskapets videre satsing mot internasjonale kapitalmarkeder med økt kompleksitet i transaksjoner, nye regulatoriske krav og økende
oppdragsmengde søker vi etter ytterligere en dyktig jurist som vil jobbe tilknyttet vår Corporate Finance-avdeling. Du vil jobbe tett med de
enkelte «deal team», kunder og eksterne advokater for å sikre at oppdragene blir riktig strukturert og håndtert. Arbeidsoppgavene ligger i
skjæringspunktet mellom jus og finans med gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag og utvikle egen stilling. Du vil bli en del av
selskapets juristmiljø i Norge og utlandet som arbeider tett med selskapets deal-makere. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Du må ha høy etisk standard, gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og god fremstillingsevne på engelsk og norsk, men først og fremst
må du ha en særlig god evne til å se problemstillinger og få dem løst på en effektiv måte.
Stillingen krever master i rettsvitenskap. Du har fortrinnsvis noen års erfaring som advokat(fullmektig) med arbeid innen transaksjoner eller
regulatoriske spørsmål, men også kandidater med annen erfaringsbakgrunn og både kortere og lengere erfaring kan vurderes for stillingen.
Om ønskelig vil Pareto Securities tilrettelegge for muligheten til advokatbevilling.
Søknad med CV og vitnemål/karakterutskrifter sendes til mari.bjornstad@ascender.no innen 15. februar 2018. Spørsmål om stillingen kan
rettes til vår rådgiver Ascender ved Kristin Lossius på telefon 40 30 50 40 eller Mari Cecilie Bjørnstad på telefon 47 65 78 31.
Søknader behandles konfidensielt.

