
ESTÁGIO EM M&A - PATAGON PARTNERS

Sobre a vaga:

Você irá apoiar a execução de operações de fusões e aquisições (M&A) nas seguintes atividades:

✓ Pesquisas sobre empresas, setores e indústrias específicas;

✓ Elaboração de teasers e memorando de informações;

✓ Análise de negócios;

✓ Modelagem financeira e valuation;

✓ Pré-Due diligence e organização de data room;

✓ Reuniões e interação com clientes e investidores;

✓ Planejamento e execução;

✓ Realização de projetos adicionais conforme necessário.

Sobre você:

✓ Cursando engenharia, economia, administração ou correlatos com previsão de graduação a partir de 2021;

✓ Habilidades de comunicação, escrita e oral, curiosidade intelectual e espírito empreendedor são diferenciais buscados;

✓ Interesse por tópicos contábeis e financeiros;

✓ Proficiência avançada em MS Office - Excel, Word e PowerPoint;

✓ Fluência em inglês.

Sobre nós:

A Patagon Partners é uma boutique de investimentos, formada por profissionais egressos de bancos de investimentos, fundos

de private equity, advisors globais e grandes consultorias de reestruturação.

Os ramos de atuação da companhia são: (i) Fusões e Aquisições; (ii) Análises de Investimentos; (iii) Estruturação de Dívidas; e

(iv) Restruturações Operacionais.

Temos uma cultura interna fortemente baseada em meritocracia e alinhamento com nossos clientes, que se traduz na forma que,

tanto a empresa como seus integrantes, são recompensados.

Nosso time é o nosso maior ativo, por isso, tratamos de selecionar, manter e desenvolver toda nossa equipe com o maior

cuidado, incentivando sempre (i) a obtenção de conhecimento, (ii) o debate de ideias e criando as condições para o

desenvolvimento pessoal e profissional de cada um.

Benefícios:

✓ Bolsa auxílio + Vale Refeição + Bônus de até 18 "salários" por desempenho

✓ Atuar em transações de M&A nos setores mais aquecidos do mercado;

✓ Time enxuto promove maior exposição e responsabilidades, que geram curva de aprendizado acelerada.

Local de trabalho:

Pinheiros - São Paulo

Inscrições:

Enviar currículo para: contato@patagonpartners.com.br

Mais informações: www.patagonpartners.com


