
Lancelot Asset Management bedriver aktiv och oberoende kapitalförvaltning i form 
av diskretionära uppdrag, fondförvaltning samt oberoende rådgivning. För att skapa en bra långsiktig avkastning tror vi att 
det är viktigast att endast investera i ett fåtal noga utvalda innehav som skall prestera bättre än marknaden över tid. Våra 
kunder utgörs av privatpersoner, företag och institutioner. För mer information vänligen besök www.lancelot.se 
 

Lancelot söker Analytiker 
 

Bakgrund 
Lancelot vill stärka upp sin analyskapacitet med en person som skall stötta seniora kollegor med mer 
djupgående analyser, både avseende enskilda bolag, branscher och nischer. Det handlar, förenklat, om att 
gå djupare än vad marknaden normalt sett gör, med syftet att Lancelot skall fatta mer välgrundade 
investeringsbeslut och därmed generera bättre avkastning till sina kunder och andelsägare. Branschmässigt 
investerar Lancelot brett, men geografiskt kommer fokus ligga på Sverige och Norden. 
 
Vi tror att en förutsättning för att bli framgångsrik i rollen är ett stort intresse för aktiemarknaden och 
investeringar. Och även om aktier är i fokus ser vi lika gärna sökande med erfarenhet från angränsande 
områden som management consulting, investment banking och/eller private equity. 

 
Övergripande arbetsbeskrivning 

• Stötta förvaltarna i det dagliga arbetet inklusive djup analys av potentiella och befintliga 
investeringar  

• Genomföra marknads- och industrianalys, vilket inkluderar intervjuer med kunder, leverantörer 
och konkurrenter 

• Interaktion med bolagsledningar och industriexperter 
• Finansiell analys och bolagsvärdering 

 
Översiktlig kandidatprofil 

• Akademisk examen, exempelvis inom finansiell ekonomi/redovisning eller civilingenjör  
• Sannolikt 2 - 4 års arbetslivserfarenhet från välrenommerad managementkonsult/investmentbank 

och/eller som aktieanalytiker  
• Stort intresse för investeringar/bolag generellt och aktiemarknaden i synnerhet  
• Duktig på att formulera sig skriftligen och muntligen (både på svenska och på engelska)  
• Mycket goda kunskaper i officepaketet, framför allt excel och powerpoint.  

• Goda kunskaper i finansiell redovisning är ett plus 
 
Personliga egenskaper 

• Affärsorienterad  
• Nyfiken  
• Gott omdöme/Sunt förnuft  
• Självständig 
• Integritet 
• Kritiskt tänkande 
• Förmåga att leverera under stress  
• Detaljfokuserad  
• “Team player”  
• Ödmjukhet  

 

Din ansökan 
I denna rekrytering samarbetar Lancelot med Lager & Partners. Ansök via kontaktformulär på Lager & 
Partners hemsida snarast, dock senast den 10/9. Märk din ansökan ”Lancelot”. Har du frågor om tjänsten 
är du självfallet välkommen att kontakta Niclas Näslund eller Erik Olofsson på Lager & Partners,  
telefon 08-40764 60. 

http://www.lancelot.se/
https://www.lagerpartners.com/kontakt

