FinTech – skab værdi for virksomheder inden for Finans og Bank
Er du interesseret i FinTech og hvordan finansafdelingen arbejder med dette i en virksomhed? Drømmer du om
et fremtidigt job som analytiker eller lignende inden for finanssektoren? Så bør du ansøge om studiejob hos os,
med mulighed for senere fastansættelse for den rette kandidat.
BeScord A/S er en iværksættervirksomhed som har udviklet en cloudbaseret applikation inden for FinTech og vi
har de første kunder på systemet. For at vi kan komme hurtigt ud til mange kunder, er vi interesseret i skarpe
unge studerende som har mod på at:
-

Analysere virksomhedernes banker, prisstrukturer og deres forbrug af bankydelser
Analysere transaktionsstrukturer i vores kunders virksomheder
Teste om beregnede resultater er i overensstemmelse med virkeligheden
Skabe en rapporteringsmodel som kan analysere data på tværs af selskaber og banker
Bidrage med analyse i forhold til at lave en benchmarkingmodel for vores kunder. Første step er at lave
en excel model, som efterfølgende skal lægges i systemet.

Personlige/Faglige kvalifikationer:
-

Er bachelor med 1-2 år tilbage af dit studie
Vi forestiller os en studerende der læser finance (FIN/FIB/BI/cand.merc.) eller økonomi
(cand.oecon/cand.scient.oecon.)
Du er superbruger af Excel, som er et af dine daglige værktøjer i dit studie
Du har interesse for og kendskab til finance og cash-management
Du har gode analytiske kompetencer og evnen til at overskue store datamængder og komplekse
datarelationer
Du kan holde flere bolde i luften og arbejde selvstændigt, effektivt og fokuseret
Du formår at fokusere på effektiv problemløsning og er i stand til at overholde deadlines
Kendskab til VBA, makroer og SQL en fordel men ikke et must

Hvis dette fanger din interesse, så hører vi meget gerne fra dig
Anslået timeantal er 15-20 timer om ugen med markedsbaseret timeløn. Vi har kontor i Hadsten lige ved
banegården.
Hvis du er den rette person vil du få et spændende indblik i iværksætterverdenen og være med til at få BeScord
til at vokse. Du vil indgå i vores analytikerteam, og arbejde sammen med vores senioranalytikere.
Send en email med din ansøgning til job@bescord.com , og vi vil efterfølgende kontakte dig, når vi har læst din
ansøgning.

