SEED Capital søger research assistant
Kender du Trustpilot, Bownty, GoMore eller Vivino? Det er alle sammen vækstvirksomheder
som SEED Capital er investor i. SEED Capital er den største venturefond i Danmark inden for
tidlige investeringer og understøtter udviklingen af vækstvirksomheder både inden for IT og
medicinsk teknologi. SEED Capital forvalter ca. 2,1 mia. kr. og har omtrent 70 virksomheder i
porteføljen.
Vi søger en studerende til en stilling som research assistant 10-15 timer/ugen. Er du
analytisk, struktureret, ansvarlig, udadvendt og interesseret i iværksætteri, så er dette
stillingen for dig.
Vi tilbyder
•
•

Et spændende studiejob i et dynamisk og uformelt miljø
Indsigt i arbejdsgangen for venture investering

Jobbet
Du bliver en vigtig medarbejder i SEED Capitals Investment team. Vores Investment
Managers modtager årligt cirka 500 investeringshenvendelser og udvælger ud af dette
dealflow 10-15 virksomheder, som vi investerer i.
Din primære opgave vil være at hjælpe til med administrationen af disse henvendelser og
sørge for at vores dealflow bliver håndteret på optimal vis. Herunder vil der også være
opgaver i forbindelse med vores overvågning af det danske startup miljø samt VC-marked.
Der vil være tale om let programmering og arbejde med at automatisere vores
dataindsamling. Der kan også lejlighedsvis være brug for din assistance til analysearbejde af
bl.a. teknologitrends, prissætning, konkurrent-mapping og Go-To-Market strategier.
Din profil
Du er et stykke inde i din universitetsuddannelse – sandsynligvis på DTU, CBS (HA IT) eller
ITU. Du er grundig og struktureret i din tilgang og er god til at få gjort dine ting færdige, du
kan håndtere flere parallelle projekter og har et godt drive. Du har gode resultater på dit
studie og besidder stærke præsentations- og kommunikationsevner - både på dansk og
engelsk. Derudover har du kendskab til programmering og dataindsamling.
Spændende dynamisk miljø
Du bliver en del af et ungt og meget dynamisk miljø med fokus på nye teknologier og
virksomheder, der kommer til at præge dansk erhvervsliv i fremtiden. Dine kommende
kollegaer har teoretiske og praktiske spidskompetencer indenfor investering og
forretningsudvikling med særlig fokus på Tech og Medtech.
Arbejdstid og løn
Arbejdstiden vil forventeligt ligge på 10-15 timer om ugen. Lønnen er 125 kr. i timen. Der er
naturligvis mulighed for fleksible arbejdstider i eksamensperioder. Start hurtigst muligt.
Ansøgning
Ansøgningen sendes til Communications Manager Line Grønlykke, lbg@seedcapital.dk.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

