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Senior Consultant & Manager - Transaction Services
Bliv en del af Transaction Services hos PwC
Vi søger erfarne konsulenter og managers til vores Transaction Services
(TS) afdeling. TS er en del af PwC’s rådgivningsforretning Advisory, som
tæller mere end 200 konsulenter i Danmark og mere end 33.000
konsulenter internationalt. TS tilhører forretningsområdet Deals, som
tæller mere end 55 passionerede medarbejdere i Danmark, som primært
fokuserer på at hjælpe virksomheder med at gennemføre opkøb eller
frasalg af virksomheder. Ud over TS rådgives der i Deals også inden for
områderne Business Restructuring Services, Deals SMV (M&A) samt
Valuation & Economics.
Vores krav er lige så store som dine
Som erfaren konsulent eller manager TS vil du komme til at arbejde på
opgaver i Danmark såvel som på cross-border opgaver. Vi arbejder
integreret og med global tyngde, med fokus på at sikre den optimale
opgaveløsning såvel inden for Deals som i tæt samarbejde med andre
kompetencecentre i det øvrige PwC.
Vores klienter omfatter en række store og mellemstore private equity
fonde og industrielle virksomheder, samt en bred portefølje af mindre og
mellemstore virksomheder og private investorer. Vores arbejdsområder
omfatter primært buy-side og vendor due diligence, men også rådgivning
og assistance ved salg af virksomheder og rådgivning vedrørende
overtagelsesmodeller.
Dine primære opgaver vil være at hjælpe vores klienter i deres finansielle
due diligence-undersøgelser af potentielle target virksomheder ved at
foretage finansielle og økonomiske analyser af virksomhederne og
udarbejde rapporter og præsentationer i forbindelse med transaktionerne.
Som erfaren konsulent vil du spille en vigtig rolle i form af coaching og
koordinering af arbejdsopgaver til yngre teammedlemmer. Som manager
vil du lede teams på mindre og mellemstore transaktioner samt assistere
med at udvikle og varetage relationer til vores kunder.

Som erfaren konsulent har du to til fem års relevant erhvervserfaring som
for eksempelvis finansiel konsulent, controller, aktieanalytiker eller
revisor. Som manager forventer vi, du har relevant erfaring med due
diligence eller transaktioner. Du har opnået en solid indsigt i finansielle og
regnskabsmæssige problemstillinger fra tidligere ansættelser, og har en
stor interesse i at udbygge disse i forbindelse med køb og salg af
virksomheder. Det er vigtigt, at du er analytisk stærk, fleksibel og har et
brændende ønske om at arbejde som konsulent. Derudover er du en
udadvendt og positiv person med et stort drive og med en fremtoning,
som skaber tillid hos vores klienter. Du er ansvarsbevidst, struktureret og
i stand til selvstændigt at opbygge og udvikle stærke relationer til vores
klienter. Sidst men ikke mindst er du flydende i dansk og engelsk i såvel
skrift som tale.
PwC tilbyder
Et udfordrende job i en stor, international virksomhed med løn efter
kvalifikationer og mange nye muligheder. PwC’s medarbejdere tilbydes en
omfattende personlig og faglig udvikling, forsikrings- og pensionsordning,
gode barselsforhold, feriefridage samt et omfattende program af sociale
arrangementer gennem deres personaleforening.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Brian Ranvits hos
European Search Company; +45 2048 0548
Hvis du er interesseret I stillingen, så send dit CV sammen med en
motiveret Ansøgning til: bra@europeansearch.dk att: “ Transaction
Services”

Er du PwC?

PwC er stedet, hvor de største talenter møder erhvervslivets beslutningstagere. Vores tre forretningsområder er revision, skat og rådgivning, og vi har en unik markedsposition. I Danmark får du 1.700
kolleger, der kombinerer deres store faglighed med en stærk evne til at bygge relationer, skabe værdi og levere kvalitet. Vi er ambitiøse, stiller store krav og arbejder sammen for hele tiden at blive
skarpere. Med 208.000 kolleger i 157 lande har du aldrig langt til viden og udvikling. Succes skaber vi sammen. Er du en PwC’er?

