SpareBank 1 Markets er ett av de ledende kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen kapitalforvaltning, analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital, valuta- og renteprodukter. Vi er rundt 140 ansatte som med våre avdelinger i Oslo, Stavanger, Trondheim og Ålesund og tilstedeværelse i New York, dekker alle kundesegmenter, fra personkunder
og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte konsern og institusjonelle investorer.

Advokat/jurist – Investment Banking
Vi søker etter en advokat/jurist, som har erfaring fra finans, til stilling som advokat/jurist i Investment Banking-avdelingen ved vårt kontor i Oslo.
Kort om Investment Banking
Som medarbeider i vår Investment Banking-avdeling vil man være en del av et team som jobber med tilrettelegging av egen- og fremmedkapital, fusjoner og oppkjøp,
samt annen rådgivning for både norske og internasjonale selskaper.
Arbeidsoppgaver
Du vil inngå i vår Investment Banking-avdeling og dine ansvarsområder vil
blant annet være å:
• Kontrollere avtaler med kunder og leverandører
• Delta i Investment Banking-prosjekter
• Generell rådgivning og støtte til selskapets Investment Banking-avdeling
• Bistå med å utvikle og sikre overholdelse av selskapets rutiner for
Investment Banking og bistå vår Compliance-avdeling ved behov
Ønskede kvalifikasjoner
• Cand.jur. eller Master i rettsvitenskap, 2-5 års arbeidserfaring som jurist
• Kjennskap til virksomheten til et verdipapirforetak
• Erfaring fra Investment Banking er en fordel
• Erfaring fra utarbeidelse og forhandling av avtaler både på norsk og engelsk
• Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
• Selvstendig, nøyaktig, strukturert med gode samarbeidsevner, samt løsningsorientert
• Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe under press
• God serviceinnstilling og evne til å bidra til konstruktivt samarbeid
Hva kan vi tilby deg?
Vi tilbyr en interessant og utfordrende stilling med varierte arbeidsoppgaver og store
muligheter for faglig utvikling i et verdipapirforetak i sterk vekst. Du vil jobbe i et profesjonelt miljø med dyktige kolleger med lang erfaring og høy kompetanse. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode personalordninger i hyggelige lokaler, sentralt i Oslo.

Kortfattet søknad med CV, karakterutskrifter, attester og øvrige relevante papirer sendes
en PDF-fil til karriere@sb1markets.no, søknaden merkes «Investment Banking».
Søknad sendes snarest og senest 31. august.
Ved spørsmål kontakt Tron Østby tlf 905 12 590 eller Gro Aschim tlf 474 00 584.

