Student Analyst
AIP Management P/S (AIP) søger Student Analyst til vores team for direkte investeringer.

AIP
AIP er et nyetableret, selvstændigt selskab, der udspringer af PKA AIP, oprindeligt etableret i 2012. AIP rådgiver
institutionelle investorer i relation til investeringer i energi- og infrastrukturaktiver i Europa og USA.
AIP består i dag af 18 ansatte, heraf 3 studenter, og er kendetegnet ved et ambitiøst og entreprenant arbejdsmiljø
med stort fælles ejerskab for forretningen. De fleste medarbejdere i teamet har baggrunde fra investeringsbanker,
infrastrukturvirksomheder, rådgivnings- og konsulenthuse samt kapitalfonde. AIP har i løbet af de seneste seks år
investeret ca. DKK 20 milliarder direkte i 10 aktiver indenfor havvind, landvind, biomasse, sol, gas, og
telekommunikationsaktiver. Ambitionen for de kommende år er at investere DKK 3-4 milliarder årligt.
Den øgede investeringsvolumen stiller til stadighed krav til den finansielle modellerings- og analysekapacitet. Til en
nyoprettet stilling søger vi derfor nu en Student Analyst.
Du kan læse mere om AIP på www.aipmanagement.dk.

Jobbet
Du vil som Analyst indgå i det direkte team, hvis formål det er at identificere, analysere og eksekvere investeringer
indenfor energi og infrastruktur i Europa og USA. I jobbet som Analyst vil du blandt andet blive involveret i de
indledende faser af investeringsprocessen såsom screening og analyse af potentielle investeringer. Du vil komme til at
arbejde tæt sammen med vores erfarne medarbejdere i teamet og derigennem opbygge en solid base af viden og
kompetencer inden for infrastrukturinvesteringsprocesser. De primære opgaver inkluderer:
•
•
•
•
•

Vedligeholdelse af vores investeringspipeline
Finansielle analyser og værdiansættelser
Forberedelse af præsentationer for potentielle nye investeringer
Support til den løbende drift af den eksisterende portefølje af investeringer (Asset Management)
Håndtering af løbende rutinemæssige og administrative opgaver samt diverse ad hoc-opgaver

Du vil ligeledes aktivt tage del i møder, hvor der tages beslutninger om nuværende og fremtidige investeringer. Jobbet
forventes at andrage 15-20 timer pr. uge med gensidig fleksibilitet omkring eksamenstid og tider med spidsbelastning.

Kandidaten
Vi forestiller os, at du er ved at færdiggøre din økonomiske bacheloruddannelse på CBS eller Københavns Universitet,
hvor du er blandt de bedste på din årgang. Du er ambitiøs, analytisk, detaljeorienteret og kvalitetsbevidst samt har en
sund interesse for investeringsområdet generelt og har lyst til at arbejde med den løbende drift og videreudvikling af
AIP’s infrastrukturinvesteringer. Du taler og skriver flydende dansk og engelsk og har erfaring med at arbejde i Excel.
Erfaring med Powerpoint er yderligere en fordel.
Det er vigtigt for os, at du er nysgerrig af natur og kan arbejde selvstændigt. Vi kan tilbyde et fleksibelt job i en
organisation, hvor der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling og nye opgaver.

Ansøgningsfrist mv.
Vi beder dig fremsende motiveret ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer snarest muligt til Kamilla Munk
Appel på e-mail kma@aipmanagement.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jonas
Kofoed Larsen på telefon 53 73 55 22 eller e-mail jkl@aipmanagement.dk.
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