Vill du arbeta med finansiell riskhantering på en kapitalförvaltare i världsklass? Andra AP-fonden söker
en Senior riskanalytiker med placering i Göteborg.

Senior riskanalytiker till Risk Management
Andra AP-fonden erbjuder nu möjligheten för rätt kandidat att axla rollen som Senior riskanalytiker
inom Risk Management. Rollen bidrar med aktivt risk- och portföljtänk inom verksamheten och det
ges möjlighet att lära, utvecklas och utmanas av oerhört engagerade och kunniga människor.

Din utmaning
Som Senior riskanalytiker bidrar du aktivt till risktänkande i förvaltningen inom portfölj- och
riskrelaterade frågor och stödjer ledning och styrelse. För att möjliggöra en framåtblickande riskanalys
av portföljer innehållande såväl likvida tillgångar som illikvida tillgångar utmanas dina kunskaper inom
modellkunskap, analys och marknadskunskap. Rollen innebär även att kunna förmedla resultatet på
ett pedagogiskt och presentationstekniskt bra sätt.
•
•
•
•

Omvärldsbevakning gällande de finansiella marknaderna inom alla tillgångsklasser
God kunskap om olika finansiella instrument
En synlig roll som arbetar nära övriga funktioner för att presentera riskanalyser
Hålla sig uppdaterad gällande analysmetodik och tillhörande forskning

Din profil
En lyckad kandidat för rollen har relevant akademisk utbildning, gärna matematisk inriktning, med
minst fem års arbetslivserfarenhet inom finansiell analys på en kapital-/portföljförvaltare eller bank.
Du har jobbat med analys och modellering av finansiella risker i olika tillgångsportföljer. Vidare har du
god kunskap om finansiella instrument och ett starkt intresse för finansiella marknader.
Vi värdesätter att du som person är proaktiv, strävar efter kontinuerlig utveckling och har lätt för att
samarbeta. Du hanterar personligt ansvar och högt tempo i en föränderlig miljö med en förmåga att se
till helheten. Du är kommunikativt lagd och behärskar engelska väl i både tal och skrift.
I denna rekrytering arbetar Andra AP-fonden med Blaq Group AB. Vill du veta mer, ring gärna ansvarig
rekryteringskonsult på Blaq, Erik Olofsson, 0790687390 eller maila på erik.olofsson@blaq.se

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar drygt 334 mdkr inom i
princip alla tillgångsslag över hela världen. Fonden är en trygg och stabil kapitalförvaltare med ett
viktigt uppdrag från riksdagen – att långsiktigt maximera avkastningen på pensionskapitalet med låg
risk för utgående pensioner. På Andra AP-fonden arbetar ca 70 personer med förvaltning och
affärsstödjande funktioner inom specialiserade områden.

