
Analytiker till Investment Banking på SEB i 
Stockholm 
Vi söker nu en analytiker till Structured Real Estate Finance (“SREF”), en enhet inom 
Investment Banking på SEB, med placering i Stockholm. SREF är ledande vad gäller 
strukturering och koordinering av större fastighetsfinansieringar på den nordiska 
fastighetsmarknaden som omsätter omkring SEK 400 miljarder årligen. 

Om tjänsten 
SREF består av fyra hängivna personer som arbetar med strukturerad 
fastighetsfinansiering och rådgivning i samband med förvärv, ofta i nära samarbete 
med Corporate Finance och Capital Markets. De stora fastighetsbolagen, private 
equity bolag och fastighetsfonder är våra viktigaste kunder. Arbetet innebär även 
distribution av lån till andra ledande långivare i Europa. Vår verksamhet är 
koncentrerad till marknaderna Sverige, Norge, Finland, Danmark samt i viss mån även 
Tyskland. 

SREF teamet söker nu ytterligare en analytiker. Tjänsten är baserad i Stockholm men 
kommer att omfatta arbete med transaktioner inom samtliga SREFs marknader och 
del resande ingår i tjänsten. De primära ansvarsområdena inkluderar finansiell och 
kommersiell analys samt att ta fram och hålla presentationer. I rollen erbjuds du stor 
delaktighet i hela affären och du kommer att proaktivt hantera kundkontakter utifrån ett 
gott affärsmannaskap. Vi erbjuder en professionell, utmanande och internationell miljö. 

Vem söker vi?  
Vi söker dig som har en Masterutbildning (MSc) med inriktning 
finansiering/redovisning med goda studieresultat och det är meriterande om du har 
studier inom fastighetsekonomi. Du har vidare 0-2 års arbetslivserfarenhet och är 
flytande i svenska och engelska (andra Nordiska språk är meriterande). Du har också 
en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Som person är du 
analytisk, har en god social förmåga samt är lösningsorienterad. Du är också proaktiv, 
flexibel och utåtriktad med ett utvecklat sinne för affärer. 

Att arbeta på SEB 
Läs gärna mer om vår organisation, hur vi ser på vår roll i samhället och vår vision på 
sebgroup.com. 
 
Välkommen att söka  
Ansök genom att sända oss ditt CV samt ditt personliga brev i vilket du beskriver dig 
själv och varför just du skulle passa för denna tjänst. Du ansöker vi den här länken: 
https://seb.se/om-seb/lediga-tjanster Kandidater kommer att väljas ut löpande varför 
du kan skicka in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdatum är den 18 september 
2017. Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta Johan Lund, Chef för SREF, på 
+46 70 772 32 87 eller Thérèse Gardtman, SREF, på +46 76 001 57 19. 

 

 

 


