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Ønsker I at hjælpe en virksomhed med en reel opgave? Og er I verdensmestre værdiansættelse? – Så er
det lige Jer vi mangler til et projektsamarbejde.
Hos LIVA consult arbejder vi med forretningsudvikling og kapitalsøgning. I vores arbejde med
kapitalsøgning til virksomheder forsøger vi at skabe en stor ”værktøjskasse”. Vores værktøjskasse mangler
modeller for værdiansættelse – både af start-ups og allerede etablerede virksomheder.

Projektets rammer

•
•

•

Modeller for værdiansættelse
Værdiansættelserne skal tage højde for parametre som potentialet i
virksomheden, cash-flow, branchevurdering, konkurrencemæssige fordele og
kompetencerne i virksomheden
De skal kunne benyttes til start-ups og allerede etablerede virksomheder,
hvorfor det er relevant at udarbejde to separate modeller
Modellerne skal tage udgangspunkt i danske små og mellemstore virksomheder

•
•
•
•
•

I
I
I
I
I

•

Mulighed for at arbejde med en konkret og reel problemstilling, som er med til
at skabe værdi for en virksomhed
En spændende mulighed for at prøve jeres kompetencer af
Faglige udfordringer, som kan skabe erfaring til Jeres fremtidige karriere
Sparring med relevante medarbejdere i LIVA consult
En kontaktperson under projektsamarbejdet

•

Om studiegruppen

er kandidatstuderende i finansiering, økonomistyring eller lignende
ønsker at samarbejde med en virksomhed i rivende udvikling
kan give et friskt input til aktuelle udfordringer
er detaljeorienterede og har et godt overblik
skal være selvkørende i projektskrivning

Vi tilbyder

•
•
•
•

Ved at indgå i projektsamarbejde med LIVA consult får I, foruden indgående kendskab til vores virksomhed,
også lejlighed til at afprøve Jeres teoretiske kompetencer i en reel Businesscase. Herudover vil
projektsamarbejdet være medvirkende til at styrke Jeres netværk på arbejdsmarkedet.
I LIVA consult er et projektsamarbejde en gensidig og lærerig proces, hvor begge parter kan lære af
hinanden.

Hvis Jeres interesse er vakt, så er i velkomne til at kontakte Jacob Bjarkam på telefon +45 22 84 22 17
eller e-mail jbj@livaconsult.dk.
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