DVCA søger analytiker
DVCA – brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels i Danmark –
søger en stud.polit, stud.cand.merc.(fir.), stud.cand.merc (IBS) eller lignende til at varetage et
studiejob som analytiker.
DVCA er en væsentlig samarbejdspartner for venture- og kapitalfonde i Danmark, i det vi
gennem blandt andet økonomiske analyser og politik arbejder på at styrke deres forretning. Til
at bistå os i dette arbejde, har vi brug for en talstærk student, der arbejder hurtigt, og som kan
hjælpe os med at udvikle analyser, databaser, politiske oplæg mv.
For dig er det en enestående mulighed for at få et dybdegående fagligt kendskab til ventureog kapitalfonde, og du vil samtidig få et unikt netværk i en branche, som kun få kommer i
nærheden af.
Dine faglige spidskompetencer
Du er god til:
 Excel og databaseopbygning
 Nationaløkonomi – navnlig indenfor analyser af innovation, skat, iværksætteri og
produktivitet
 Erhvervsøkonomi – du forstår at læse et regnskab og kender ideelt set også til kapitalog venturefondenes økonomiske og juridiske opbygning
 Spørgeskemateori, opbygning og behandling
 Ideelt også politisk- og PR-tæft
Vi forventer, at du minimum er på 5. semester og har mindst 1 år tilbage af dit studie.
Personlighedsmæssigt lægger vi også stor vægt på, at vores nye student har et godt humør
og en bred horisont.
Praktiske oplysninger
Hvis du er interesseret, så send en kort ansøgning til ruk@dvca.dk og vedhæft CV, karakterer
samt din bedste opgave. Ansøgningsfristen er torsdag d. 11/5. Samtaler afholdes løbende.
Arbejdstiden er ca. 15 timer om ugen (kan aftales nærmere ved ansættelse). Tiltrædelse
hurtigst muligt. God løn gives til den rigtige kandidat.
Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Ruben Kidde
på telefon 53 86 28 08 eller e-mail: ruk@dvca.dk.
Om DVCA, brancheforening for venture – og kapitalfonde. DVCA er brancheforeningen for en bred vifte af investorer
i Danmark og fokuserer på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – nationalt og
globalt. Foreningens mere end 250 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden, fra individuelle business
angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer. Tilsammen forvalter medlemmerne omkring
110 mia. kr. Virksomhederne ejet af vores medlemmer omsætter for mere end 167 mia. kr. og har mere end 60.000
ansatte på verdensplan. DVCA har til formål at styrke medlemmernes forretning, netværk og kompetencer gennem en
række aktiviteter og udvalg med specifikke emner på dagsordenen. DVCA er stiftet i år 2000.

