Associate till Gullspång Invest
We partner with entrepreneurs to create progress.

Om Gullspång Invest
Gullspång Invest investerar kapital och engagemang i entreprenörsdrivna tillväxtbolag på rätt
sida om historien som driver stor positiv förändring i globala system, primärt inom mat, hälsa,
energi och utbildning.

Om rollen - behovsanalys
Idag består teamet på Gullspång Invest av de tre bröderna Erik, Magnus och Gustaf Brandberg
(Partners) samt en CFO som arbetar med finansiell analys och förhandlingar. Administration och
redovisning sköts av koncernens ekonomiavdelning. Teamet möts varje vecka för beslut och
prioriteringar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att variera, men kan till exempel vara:
●
●
●
●
●
●
●

Första gallring och hantering av alla inkommande investeringsförslag.
Analys av intressanta nya investeringsområden och aktiv uppsökning av intressanta bolag
inom dessa.
Självständigt ta ett första möte med entreprenörer samt tillsammans med en Partner driva
processen till investeringsbeslut, enligt Gullspångs investeringsprocess.
Delta i styrelsemöten och arbeta med ägarfrågor i portföljbolagen efter behov.
Resor till framför allt USA, men även inom Europa och till Asien för att bevaka Gullspångs
investeringsområden och knyta kontakter.
Driva förbättringar i Gullspångs investeringsprocess och övrigt strukturkapital.
Skriva mötesanteckningar och sköta formalia, till exempel i samband med nyemissioner i
portföljbolag; vara Gullspångs kontaktperson gentemot rådgivare.

Under den första tiden kommer den anställde att arbeta nära en eller flera i teamet för att så
småningom arbeta mer och mer självständigt.

Utvecklingsmöjligheter
Detta är en långsiktig roll på bolaget och möjlighet finns att växa med bolaget och rollen. Inom
fem år bör kandidaten kunna avancera till Principal, en roll som självständigt hittar nya
investeringar och ansvarar för att driva alla ägarfrågor som uppkommer efter en investering, det
vill säga i princip samma arbetsuppgifter som en Partner.

Krav

Egenskaper
●
●
●
●
●
●

Vilja att vara med och skapa något av bestående värde för många människor.
Starkt intresse för investeringar och entreprenörskap.
Strukturerad och analytisk.
En stor vilja och förmåga till lärande.
En lagspelare med förmåga att arbeta med många olika typer av personer.
Förmåga att ge och ta feedback.

Gullspång Invest
Ingmar Bergmans gata 2
114 34 Stockholm, Sweden

Kunskap och färdigheter
●
●
●
●
●
●

Mycket goda färdigheter i svenska och engelska i tal och skrift.
Goda sociala färdigheter och förståelse för entreprenörers vardag.
Kunna resonera i termer av kassaflöde, resultat, balans, principer för värdering mm.
Mycket goda färdigheter i att skapa och digitalt hantera dokument och kalkylark, såsom
investerings- och aktieägaravtal, affärsmodeller etc
Förmåga att självständigt ta fram marknads- och företagsanalyser
Grundläggande förståelse för minst två av bolagets fokusområden mat, hälsa, energi och
utbildning

Erfarenhet och utbildning
Vi tror att du har arbetat med investeringar i 3-5 år och har en relevant universitetsexamen inom
ekonomi och/eller finans med goda resultat.

Villkor
●
●
●

Arbetet bedrivs primärt på kontoret på Ingmar Bergmans gata 2 i Stockholm men är flexibelt
både avseende tid och geografi.
I arbetet ingår 1-4 längre resor till framför allt Europa, USA och Asien per år.
Marknadsmässig lön och pension.

Ansökan skickas in via följande f ormulär

Kontaktperson för rekryteringsprocessen
Erik Brandberg
erik@gullspang.vc
+46709697680
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