EY söker interns till
strategisk och operationell
transaktionsrådgivning
hösten 2018

EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner,
rådgivning och redovisning. Vårt Strategy and Operations-team
inom affärsområdet Transaction Advisory Services söker dig
som vill arbeta med transaktionsrådgivning i en internationell
organisation.
Vi levererar tjänster till ledande private equity- och corporatekunder inom följande områden:
• Rådgivning kring strategi och affärsplanering inför 			
transaktioner
• Commercial & Operational Due Diligence
• Integration av genomförda förvärv
• Transaktionsrelaterade frågeställningar kring digital och IT
Hos oss får du en nyckelroll inom ett strategiskt tillväxtområde
med möjlighet till snabb karriärutveckling. Som intern kommer
du att arbeta i projekt där du förväntas ta eget ansvar och initiativ
samt komma med nya idéer.
Vi söker dig som är intresserad av management consulting med
fokus på företagsförvärv, gärna med inriktning mot IT/Digital.
Du vill förstå och utvärdera vad som skapar värde i ett företag,
bedöma marknadsförutsättningar samt identifiera synergier
som kan realiseras när två organisationer slås samman.
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Din profil
• Blivande civilingenjör och/eller civilekonom med goda 		
studieresultat
• Intresse för management consulting, transaktioner och 		
strategiska frågeställningar mot bolagsledning, styrelse
och ägare
• Lösningsorienterad attityd i kombination med starkt driv
• Hög arbetskapacitet och förmåga att arbeta under tidspress
• God kommunikatör, såväl skriftligt som muntligt, på både 		
svenska och engelska

Ansökan
Ansöker gör du via ey.com/se/karriar senast den 30 mars.
Bifoga CV (inkl. beräknat examensdatum), personligt brev
och betyg från gymnasiet och högskola/universitet. Urval och
intervjuer pågår löpande, skicka därför in din ansökan så snart
som möjligt.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Tobias Carlsson på
telefon 073-302 83 44 eller mejl tobias.carlsson@se.ey.com

Välkommen med din ansökan!

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision,
redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning.
Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa
förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader
och i ekonomier världen över. För att hålla våra

löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och
medarbetare som arbetar i team över gränserna.
Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och
arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare,
våra kunder och de samhällen vi verkar i.
www.ey.com/se

