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H. Lundén Holding AB söker Junioranalytiker 

H. Lundén Holding AB är en kapitalförvaltare för institutionella investerare som startade sin nuvarande 
verksamhet i januari 2012. Tidigare drevs fonden Eikos, som under en tioårsperiod var en av Sveriges 
största och mest framgångsrika hedgefonder. 

Huvudfokus är investeringar i nordiska börsnoterade aktier. Vi investerar även på vissa östeuropeiska 
marknader och i företagsobligationer samt derivat. Syftet med verksamheten är att över tid ge god 
riskjusterad avkastning för investerarna under olika marknadsförhållanden, med en låg volatilitet. 
Grunden för verksamheten är bolagsanalys där företagsbesök är ett av de viktigaste verktygen. 

Arbetsuppgifter 

Efter en initial upplärningsperiod ska du självständigt genomföra företagsbesök och analysarbete samt 
assistera i andra uppgifter inom förvaltningen. Ditt dagliga arbete kommer att bestå i att följa upp våra 
nuvarande investeringar, föra dialog med bolagen, samt kontinuerligt leta nya intressanta investerings-
möjligheter. Jobbet innefattar även visst resande, primärt inom Norden och Östeuropa. 

Din profil  

Då bolagsanalys kommer vara din centrala uppgift bör du ha ett analytiskt sinne. Vi förutsätter att du är 
en person med ett aktieintresse som har goda akademiska betyg, är högpresterande, noggrann och kan 
arbeta självständigt. Du behärskar även svenska och engelska flytande i tal och skrift. Vi tror att sökanden 
kommer direkt från avslutade studier vid universitet eller högskola. Alternativt har du några års 
erfarenhet av likande tjänst men vill jobba i ett mindre team och komma närmre investeringsbesluten. 

Vad vi kan erbjuda dig 

Vi kan erbjuda dig ett intellektuellt stimulerande arbete med brant inlärningskurva. Du får ta ett stort eget 
ansvar och kan på sikt få eget investeringsmandat. Då vi är fyra anställda förväntas du att trivas med att 
arbeta i ett litet entreprenörsdrivet företag.  

Om du tycker det låter intressant är du välkommen att skicka din ansökan med CV, personligt brev och 
betyg till johan.unden@hlunden.se, senast den 17 december 2017. Vi avser att tillsätta tjänsten 
omgående när rätt kandidat har hittats. För ytterligare information om tjänsten ring Harald Lundén eller 
Johan Undén, tel. 08-442 55 30. 
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