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Grieg Investor Analyst Program
Hva kan vi tilby?
•

•

Unik mulighet til å få innblikk i de
norske og globale
finansmarkedene
Deltagelse i interessante
prosjekter og mulighet til å bygge
høy kompetanse innen Excel

Hva er arbeidsoppgavene?
• Ansvar for oppdatering av
porteføljedata og andre
månedsoppdateringer
• Bidra med analyser innenfor
makroøkonomi og ulike aktivaklasser

Hva ser vi etter?
• Studenter som tar bachelor innen
økonomi/finans/matematiske fag
• Faglig kompetanse og gode
karakterer
• Interesse for kapitalforvaltning

• Utvikling av analyseverktøy
•

•

• Sunn ansvarsfølelse og lojalitet

Tilgang til ulike analyseverktøy

En flat og dynamisk organisasjon
med et svært godt arbeidsmiljø

• Støtte ved porteføljeanalyser og annet
kundearbeid

• Initiativrik og kreativ
• Ydmyk og lærevillig

Om Grieg Investor:
Grieg Investor er et anerkjent, åpent og kompetent rådgivningsmiljø med fokus på endringene som skjer i verden og i markedene.
Vi er uavhengige rådgivere med 52 milliarder under rådgivning og jobber for mer enn 80 av landets største institusjonelle
investorer. I nesten 20 år har vi skapt gode resultater.
Vi bistår med alle aspekter innen kapitalforvaltning. Våre kjerneområder er investeringsstrategi, forvalteranalyse, transaksjoner og
rapportering. Vi har et høyt fokus på etikk og bærekraft. Våre analyser skal være enkle å forstå med et klart og tydelig budskap. Vi
er stolte av våre leveranser og legger vekt på å formidle resultater på en enkel og god måte.
For mer informasjon se: www.grieginvestor.no
Vi bistår våre kunder med:

INVESTERINGSSTRATEGI

FORVALTERVALG OG SELEKSJON

Strategien sørger for
at kundene når sine
mål og
avkastningskrav på
kort og lang sikt.

Vi påser at porteføljen
til enhver tid er
investert på en best
mulig måte og at de
valgte produktene som
inngår i porteføljen
leverer som forventet

TRANSAKSJONER

RAPPORTERING

Daglig tilgang til markedets
Profesjonell håndtering
beste digitale
av kjøp, salg,
porteføljestyringsverktøy som
valutavekslinger pluss
oppfølging av eventuelle raskt og enkelt gir deg oversikt
over dine verdier, på alt fra
dokumentasjonskrav.
avkastningshistorikk til
karbonavtrykk.

