Private Equity Analyst
Prehľad pracovnej pozície
Názov

Private Equity Analyst

Oddelenie

Investičný tím

Lokalita

Bratislava, Slovensko

Reportuje

Investičný manažér / Senior associate

Typ pracovného pomeru

Plný
Od 1.250 EUR v závislosti od odborných skúseností a

Odmena

predpokladov. Finálna výšky mzdy je vecou osobného
dohovoru a bude sa odvíjať od predošlých skúseností

Nástup

Ihneď / po dohode

Kontakt

careers@sandberg.capital

Popis pracovnej pozície
Private Equity Analyst bude primárne zodpovedný/á za vypracovanie skríningu trhu, za
vykonávanie analytickej práce v rámci dealflow a due diligence procesu a za vykonávanie
analytickej práce v portfóliových spoločnostiach pod vedením seniornejších zamestnancov.
V oblasti vypracovávania skríningu trhu budú očakávaným výstupom práce odporúčania na
investičné príležitosti vo forme prezentácie investičnému výboru Sandberg Capital.
Ďalšou náplňou kandidáta/kandidátky bude spolupráca na hĺbkovej previerke (Due Dilligence)
investičných cieľov (Target). Konkrétne: vypracovanie analýzy trhu na ktorom Target pôsobí
(stav v danej krajine, stav v zahraničí, predpokladaný vývoj trhu, ...), porovnanie Targetu
s konkurentmi na danom trhu (finančné, produktové, strategické, ...), detailný rozbor
historických finančných dát Targetu, vypracovanie finančného modelu a odporúčanie ohľadom
kúpnej ceny Targetu.
Tretia oblasť pôsobnosti bude zameraná na vyhodnocovanie a analyzovanie vývoja
portfóliových spoločností Sandberg Capital.
Táto pracovná pozícia sa bude prioritne orientovať na TMT sektor. Vzťah k technológiám
a inováciám je preto vítaný.

Kľúčové zodpovednosti a povinnosti
Popis

% času

Skríning trhu

50%

Vykonávanie interných rešeršov s cieľom vyhľadávať nové investičné príležitosti podľa potrieb
investičných manažérov a investičnej stratégie spoločnosti.
Vytváranie analýz trhu v rôznych odvetviach regiónu CEE potrebných pre rozhodovanie
investičnej komisie Sandberg Capital
Udržiavanie aktuálneho zoznamu investičných cieľov v rámci špecifických odvetví a podpora
rešerše vo všeobecnosti.
Dealflow manažment a due diligence
20%
Analýza prichádzajúcich dealov, vykonávanie internej Due Diligence, zostavovanie reportov
o potenciálnych dealoch a odvetviach.
Príprava finančných modelov a valuácií. Validácia investičných hypotéz cez rešerš
Príprava materiálu pre zasadnutia investičnej komisie, dohliadanie na prípravy pre Due Diligence
stretnutia u potenciálnych investičných cieľov.

Monitorovanie portfóliových spoločností Sandberg Capital

30%

Sledovanie a vyhodnocovanie finančných výsledkov spoločností pod správou Sandberg Capital na
mesačnej báze, porovnávanie výsledkov s budgetom, s minulým rokom a porovnanie so
spoločnosťami podobného typu v rámci holdingu.
Zúčastňovanie sa meetingov s manažmentom spoločností.

Požadované kvalifikácie
•
•

Bakalársky, resp. Magisterský diplom v oblasti financií / účtovníctva / matematiky /
informatiky / techniky alebo príbuznom odvetví
Komfortné ovládanie účtovníctva je veľkou výhodou (SK, CZ, US GAAP)

•
•

Schopnosť efektívne pracovať v tíme
Silná pracovaná etika, túžba kontinuálne sa vzdelávať a učiť novým veciam, čestnosť
a bezúhonnosť, silne vyvinutý morálny kompas

•
•
•

Nadpriemerné kvantitatívne a analytické schopnosti
Nadpriemerné písomné a verbálne komunikačné schopnosti
Veľká dávka iniciatívy, pozitívna nálada, rozvinutá schopnosť multi-taskovať a priorizovať

•
•
•

v rýchlo sa meniacom prostredí
Zmysel pre detail, silné organizačné schopnosti;
Nadpriemerné akademické výsledky z rešpektovanej vzdelávacej inštitúcie
Skúsenosti v investičnom bankovníctve, inej investičnej firme alebo konzultačnej firme sú

•
•

považované za výhodu, skúsenosti nie sú podmienkou
Plynulá Angličtina je nutná, znalosť iných jazykov je vítaná
Zručnosti v PowerPoint a v Exceli

•

Základné zručnosti vo finančnom modelovaní a ekonómii

Ideálny kandidát / kandidátka
Od ideálneho kandidáta/kanditátky sa očakáva, že bude schopný/á sa zaintegrovať do
a spracovať spoločne so svojim tímom na rozvoji svojich zručností a schopností manažovať
portfóliové spoločnosti, identifikovať investičné príležitosti a budovať vzťahy. Bude sa od neho/nej
očakávať že v rámci tímu a pod dohľadom bude vyhodnocovať biznis a odvetvia, že bude
schopný/á identifikovať atraktívne ekonomické príležitosti, pracovať na vyhodnocovaní
potenciálnych dealov a detailne sa oboznámi s tvorením kapitálových štruktúr a pákami na tvorbu
hodnoty. Chuť učiť sa a rozvíjať svoje schopnosti a ochota byť vedení k dosahovaniu vyšších
cieľov sú základné predpoklady úspešného kandidáta/kandidátky.
Sandberg Capital
Sandberg Capital je správcovská spoločnosť, ktorá sa zameriava na investovanie do menších a
stredne veľkých spoločností nielen na Slovensku, ale v celom regióne strednej a východnej
Európy (CEE). Sandberg Capital sa zameriava na päť základných segmentov: TMT, vzdelávanie,
poľnohospodárstvo a retail. V súčasnej dobe Sandberg Capital spravuje približne €150M aktív
(AUM). Naším cieľom je byť lídrom na Slovenskom a stredoeurópskom trhu v správe
alternatívnych investícií.

