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Vi søger en analytisk og forretningsorienteret studentermedarbejder med et højt 

drive til virksomhed i hastig vækst 

Er du vores nye analytiske stjerne, og er du klar til at blive en del af en voksende skandinavisk fintech-

virksomhed, der vil demokratisere fremtidens finansmarked? 

Om Kameo 

Kameo driver en digital investeringsplatform, hvor private og professionelle investorer kan investere i lån til 

bygge- og ejendomsprojekter. Vores mission er at give hurtigere adgang til kapital for virksomheder og 

ejendomsudviklere – og samtidig tilbyde vores investorer spændende investeringsmuligheder der tidligere var 

forbeholdt de få. Vi mener at alle, uanset baggrund, skal have mulighed for at investere i lån med et attraktivt, 

risikojusteret afkast. 

Kameo er en førende skandinavisk crowdlending-virksomhed med kontorer i København, Oslo og Stockholm, der 

drives med tilladelse fra det Danske Finanstilsyn. Kameo er fuldt finansieret og i ejergruppen findes blandt andet 

investeringsbanken ABG Sundal Collier. 

Som vores nye studentermedhjælper forestiller vi os, at: 

• Du er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Finans, Økonomi, Regnskab, eller 

lignende, med gode karakterer 

• Du har erfaring fra relevant(e) studiejob(s) med gode referencer 

• Du mestrer Microsoft Excel og er generelt super bruger af Officepakken 

• Du taler og skriver flydende dansk og har forståelse for norsk og svensk 

• Formår at omsætte tal og analyser til letforståelige præsentationer 

• Du har en naturlig interesse for investeringsprodukter 

• Du kan tage initiativ og arbejde selvstændigt og resultatorienteret med dine opgaver 

 

Tidligere erfaring med salg, analyse og lead-generering er et plus. 

Det vigtigste er, at du er proaktiv, struktureret, analytisk skarp, har masser af energi og humør, samt at du er 

ivrig efter at lære nye ting. Vi har brug for en person der har mod på at kaste sig over en masse forskellige 

opgaver med et kæmpe drive. 

Vi sørger til gengæld for grundig oplæring i vores systemer, processer og arbejdsmetoder. Du kommer til at være 

en del af et lille dynamisk team, hvor hverdagen byder på nye og spændende udfordringer. 

Dine typiske opgaver vil være, at: 

• Supportere vores salgs- og analyseteam på nye finansieringsprojekter 

• Lave første screening af lånansøgere via Kameo’s platform 

• Indsamle, strukturere og analysere information fra lånansøgere og relevante databaser 
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• Lave markeds- og konkurrentanalyser 

• Hjælpe med lead-generering, mødebookning, opdatering i CRM-system mv. 

• Besvare kundehenvendelser fra både låntagere og investorer 

 

Vi tilbyder: 

• Et spændende job hos en hastigt voksende skandinavisk fintech-virksomhed med store ambitioner 

• Masser af ansvar fra dag ét og mulighed for at sætte dit eget præg på rollen (vi elsker initiativ!) 

• Tæt samarbejde i salgs- og analyseteamet 

• Mulighed for at blive en del af et dynamisk og unikt team 

• Fantastisk location hos Woods Augusthus (ved DR Byen) 

• Frokostordning, fredagsøl og socialt samvær 

 

Samtaler holdes løbende indtil den rigtige kandidat er fundet. 

Lyder det som en stilling for dig, så send ansøgning, CV, anbefalinger og karakterudskrift til jesper@kameo.dk, 

mærket ”Analytisk studentermedhjælper – Kameo” 

Spørgsmål til stillingen kan stilles til Managing Director, Jesper M. Johansen, på +45 5174 7740 eller Head of 

Sales, Søren Grube Brandt Dragsdal på +45 2985 3978 


