CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalan asiantuntija. Olemme rakentaneet arvoa listaamattomissa
yrityksissä, kiinteistöissä ja infrastruktuurikohteissa jo 30 vuotta. Hallinnoimme asiakkaidemme varoja rahastoissa ja
mandaattipohjaisesti jo 2,8 miljardin euron edestä. Palvelemme vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan sijoittavia laajasti
mielenkiintoisten tuotteiden ja palvelujen kautta. Juuremme ovat pohjoismaissa, mutta kädenjälkemme ja verkostomme
ovat kansainväliset. CapManin missiona on rakentaa paremmin johdettuja ja vakaampia yrityksiä edistäen taloudellista
hyvinvointia. Lisää työpaikkoja ja innovaatioita luo paremmat edellytykset yhteiskunnalliselle kehitykselle. Sijoitamme myös
kiinteistöihin ja infrastruktuurikohteisiin, sillä uskomme, että laadukkaat ympäristöt ja hyödykkeet ovat toimivan
yhteiskunnan perusteita. Rakennamme arvoa vauraamman yhteiskunnan puolesta.

Kesätrainee 2019 / Group Accounting ja Back Office, Helsinki
Onko haaveenasi kesä, jonka aikana pääsisit kartuttamaan osaamistasi konsernin taloushallinnon ja
pääomasijoitusrahastojen hallinnoinnin tehtävissä menestyksekkäässä asiantuntijaorganisaatiossa? Jos
vastauksesi on kyllä, saatat olla juuri meille oikea henkilö!
Mitä tarjoamme sinulle?
“Työnantajana CapMan on reilu ja joustava, mutta kuitenkin haastaa yksilön tekemään parhaansa ja
kehittymään työssään.” – CapMan -trainee 2018
Me CapManilla olemme nälkäisiä mutta nöyriä, ja osaamme keittää itse kahvimme. Tarjoamme sinulle
ainutlaatuisen mahdollisuuden sukeltaa pääomasijoittamisen maailmaan ja oppia pörssiyhtiön toiminnoista.
Pääset työskentelemään Helsingin ydinkeskustassa osana organisaatiota, jonka kulttuuria leimaavat rautainen
ammattitaito, kunnianhimo ja samalla välitön mutkattomuus. CapMaanina saat käyttöösi myös kattavat ja
monipuoliset henkilöstöetumme ja joustavat työajat sekä tueksesi intohimoisen ja kannustavan työyhteisön.
Kesätraineena pääset työskentelemään CapMan-konsernin taloushallinnon ja rahastojen back officen
tehtävissä. Työpäiväsi koostuu pääoma- ja kiinteistösijoitusrahastojen hallinnoinnin avustavista tehtävistä,
maksuliikenteen hoitamisesta, raportoinnista ja muista tiimiemme tukitehtävistä.

Mitä toivomme sinulta?
Olet kauppatieteiden, kansantaloustieteiden tai muun vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon 1. - 3.
vuosikurssin opiskelija. Sinulla on aiempaa työkokemusta ja opinnoissa olet pärjännyt hyvin. Hallitset
erinomaisesti MS Office -ohjelmat, erityisesti Excelin.
Tehtävissä tarvitset numerotarkkuutta, oma-aloitteisuutta, kykyä omaksua nopeasti uusia asioita sekä
erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Toimit nopeasti, tehokkaasti ja hymysi säilyttäen myös paineen
alla. Sinulla on reipas asenne ja aito kiinnostus taloushallintoon ja sijoitustoimintaan.
Meille tärkeintä on, että olet valmis tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja palat halusta näyttää taitosi.
Toivoisimme sinun voivan aloittaa kanssamme toukokuun alusta. Tehtävä on määräaikainen elokuun loppuun
saakka.
Kiinnostuitko?
Mahtavaa! Tartu tilaisuuteen ja hae paikkaa kotisivujemme kautta osoitteessa
https://www.capman.com/fi/company/careers/ 17.3 mennessä. Toimithan nopeasti, sillä käymme hakemuksia
läpi jo hakuaikana, ja täytämme paikan sopivien henkilön löydyttyä.

