AniCura M&A Internship med start i augusti 2018
Arbetsbeskrivning
AniCura befinner sig i en intensiv tillväxtfas och som del i AniCuras internationella M&A team
kommer du att arbeta i ett högt tempo nära bolagets ledning. I rollen kommer du bland annat att
arbeta med analys, modellering, due diligence, avtalsförhandling samt framtagning av material i
samband med förvärv. Då AniCura är ett mycket transaktionsintensivt bolag får du en svårslagen
erfarenhet av en stor mängd internationella transaktioner och insikt genom hela
transaktionsprocesser. Hos oss får du chansen att, under stort eget ansvar, använda erfarenheter från
bank- och konsultvärlden i praktiken. Tjänsten tillsätts så snart som möjligt med start i augusti 2018.
Efter genomfört internship så finns stora möjligheter till en tillsvidareanställning.
AniCura (www.anicuragroup.com)
AniCura är ett av Europas största bolag verksamt inom djursjukvård. Bolaget föddes ur idén att med
gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första
sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad
djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.
Många av Europas mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker ingår i AniCura, som
erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på fler än 200 orter i sju länder med drygt 4 000
anställda.
AniCura har utvecklats snabbt och har på sex år genomfört över 150 förvärvstransaktioner. Bland
ägarna till AniCura märks Nordic Capital och Fidelio Capital.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett till två år kvar av din ekonomiutbildning alternativt civilingenjörsutbildning
med inriktning mot redovisning och/eller finansiering samt innehar ett stort intresse för näringslivet.
Du har en god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.
Ytterligare språk är mycket meriterande. Dina kunskaper i Excel är på en hög nivå och som person
bör du vara självgående, driven, noggrann och analytisk. Tidigare internship eller arbete vid sidan
av studierna är meriterande.
Ansökan
Då urval sker löpande, ser vi gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Din ansökan
skall bestå av CV och personligt brev på engelska samt betygsutdrag. Skicka din ansökan till
Alexander Ericson, AniCura.
Alexander Ericson
alexander.ericson@anicuragroup.com
+46 70 551 2662

