Finansvalp eller samhällsförändrare?
Hos oss får du gärna vara både och.
Leksell Social Ventures är ett privat investeringsbolag för
samhällsentreprenörskap och social innovation. Vi är ickevinstdrivande med målet att bygga ett bättre Sverige. Vi
erbjuder varje år betald deltidspraktik med ambitionen att ge
unga talanger möjligheten till en fördjupad inblick i sektorn
för impact investment och dess framtidsmöjligheter.
Vem söker vi?

Vi söker dig som vill förena ett intresse för affärsutveckling och investeringar
med engagemang för sociala samhällsfrågor. Du har med fördel en bakgrund
inom ekonomi, och utöver det är erfarenhet från politiskt engagemang, ideell
eller offentlig sektor, entreprenörskap samt riskkaptialbranschen meriterande.
Längden på ditt CV är dock inte det som väger tyngst – vi värdesätter främst
hur dina värderingar driver och motiverar dig.

Vad kan vi erbjuda dig?

Som praktikant stödjer du vårt i team i det operativa arbetet kring investeringsverksamheten. Vi erbjuder dig utvecklande arbetsuppgifter i en ung och
entreprenöriell organisation där du ges möjligheten att ta en aktiv roll i vårt
arbete med att utveckla den svenska sektorn för social innovation.

Arbetsuppgifter:
•
•
•

Egna ansvarsområden inom investeringsprocessen, såsom urval av
potentiella investeringsmöjligheter, uppföljning med samhällsentreprenörer, sammanställning av investeringscase.
Marknadsanalys på strategiskt utvalda områden.
Upparbeta LSV:s nätverk inom sektorn för social innovation.

Engagemang:
•
•
•
•

Praktiken sträcker sig från slutet av augusti 2015 till och med maj 2016.
Tjänsten omfattar ett deltidsengagemang motsvarande 15-20 timmar
per vecka, med viss flexibilitet. Denna engagemangsnivå är viktig för
att skapa en substantiell och givande utvecklingskurva.
Du utgår ifrån LSV:s kontor på Slottsbacken 8, Stockholm. Vi är öppna
för att viss del av arbetet sker på distans, men ser gärna att du är
på plats minst ett tillfälle per vecka.
Lön utgår med 120 SEK/h plus semesterersättning.

Är en karriär inom impact investment något för dig?
Läs mer och ansök på http://bit.ly/1ccTIb1
Sista ansökningsdag 24 maj.

