Internship
RITE VENTURES söker nu en driven person för att förstärka sitt
team i Stockholm. Som intern på Rite Ventures är ditt arbete att
assistera partners och investment manager i deras dagliga arbete
i högt och lågt. Det är ett krävande arbete med förväntningar
på leveranssäkerhet och kreativitet för att uppnå högt uppsatta
mål. I gengäld får du ta del av vår process för att skapa långsiktig
överavkastning.
Vi förutsätter att du har 3 års studier bakom dig med kunskap
inom finansiell ekonomi och/eller redovisning/finansiell
modellering, och att du har flytande språkkunskaper i svenska,
finska och engelska. Du är en driven och intelligent person
med gott omdöme och inre kompass. I ditt arbete värdesätts
noggrannhet, ett prestigelöst arbetssätt, hög arbetskapacitet
och ett genuint intresse för aktiemarknaden. Tidigare relevant
arbetserfarenhet, erfarenhet av företagande eller egen handel
med aktier är meriterande.
ARBETSUPPGIFTERNA INNEFAT TAR BLAND ANNAT:
• Delta i sourcing av nya potentiella investeringar
• Delta i specifika arbetsmoment av transaktioner (DD-processer,
IM, finansiell modellering mm.)
• Intern styrning, dokumentation, presentationsmaterial och
infrastruktur
• Analys och research samt omvärldsbevakning relevant för Rite
Ventures
• Assistera i utveckling av befintliga portföljbolag
INTERNSHIP-PERIODENS längd är mellan 6 och 12 månader,
exakt längd överenskommes med den person som väljs till
tjänsten. Som intern kommer du att vara placerad i Stockholm,
Sverige. Den valda tillträder tjänsten i september 2019. Lön: TBD.
A-ZETA CONSULTING HANDHAR REKRYTERINGSPROCESSEN.
Skicka in din ansökan med CV och officiellt studieutdrag senast
24.03.2019 här: https://rekry.saima.fi/srekryhome/aew.
html?did=22022&lang=se&job_id=6959&jc=239
Vi svarar gärna på tilläggsfrågor via e-post janina.bjork@a-zeta.com

RITE INVESTS TO TRANSFORM
GROWTH STARS TO
MIDMARKET FORERUNNERS
Rite Ventures was founded
in 2007 as a privately-owned
investment firm focusing on
technology investments in
Sweden and Finland. Rite
operates without a traditional
private equity fund structure
and rather invests the
partners own capital to
become true partners to the
entrepreneurs through an
evergreen structure. Rites has
a strong track-record of value
creation and our investment
philosophy is to be an active,
engaged and long-term owner.
Rite has a flexible investment
approach and can act both as a
minority and majority owner
in both listed and unlisted
companies. We mainly invest
in entrepreneurial-driven
growth stage companies and
have a strong background
from investing in, developing
and exiting companies
within IT-services, Software
as a Service, e-commerce
and gaming. Some of our
successful investments in
Finland include Nebula Oy
(investment made 2007 and
exit 2017), Verkkokauppa.
com (investment made in
2009, listed in 2014 and
Rite remains still today as
one of the largest owners),
Lemonsoft Oy (investment
made in 2016) and Mylab Oy
(investment made in 2017).
For more information about our current
portfolio companies and exits, see
www.riteventures.com

