SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN
SÖKER SENIOR EKONOM
Fondhandlareföreningen behöver en duktig och flexibel ekonom som är
genuint intresserad av aktiemarknaden och har förmågan att driva flera
olika projekt samtidigt
Värdepappersmarknaden står inför stora förändringar, dels ska ny reglering
implementeras, dels vill Bryssel att värdepappersmarknaden ska växa. Rätt person vill
bidra till att den svenska värdepappersmarknaden går stärkt ur denna
förändringsprocess.
Om tjänsten
Fondhandlareföreningen söker en senior ekonom med ansvar att följa
värdepappersmarknaderna och deras funktionssätt. Tjänsten avser främst frågor
relaterade till aktiemarknaden och till transaktionsrapportering men kunskap inom
aktiviteter som rör post-trade är också meriterande. Fondhandlareföreningen
tillhandahåller en neutral plattform för marknadsdeltagarnas gemensamma frågor.
Tjänsten innebär därför mycket kontakt med våra 28 medlemmar men också med
leverantörer av infrastruktur, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgäldskontoret
samt andra svenska och utländska intresseorganisationer. Arbetet sker huvudsakligen
genom olika medlemsarbetsgrupper, och innefattar planering, genomförande och
uppföljning av arbetet i dessa arbetsgrupper. Därutöver består en viktig del av arbetet
av att självständigt identifiera och lyfta frågor av gemensamt intresse för
medlemmarna samt att driva de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.
Ansvarsområden
Seniorekonomen kommer att ansvara för aktiemarknadsfrågor och de frågor som rör
derivat på aktier. Dessa frågor hanteras bland annat i Fondhandlareföreningens olika
medlemsforum och du blir ansvarig för ett par viktiga arbetsgrupper som du effektivt och
med fast hand ska leda mot de mål som medlemmarna sätter upp. Som ansvarig för dessa
arbetsgrupper fungerar du som både ordförande och sekreterare.
Du kommer också att föra dialog med olika marknadsplatser såsom Nasdaq. Viktiga
frågor att hantera och driva framåt är villkoren för köp av marknadsdata samt
marknadsövervakning och transaktionsrapportering. Du kommer också att arbeta med
frågor rörande hur regelverken ska implementeras samt med vissa skattefrågor.
Arbetet kan också handla om att förmedla information om särskilda villkor i en
emission.
Din profil
För arbetet är det viktigt att förstå i stort hur aktiemarknaden fungerar; både primäroch sekundärmarknad från såväl praktiska som teoretiska synpunkter.
Du bör ha bred erfarenhet av värdepappersmarknaden från antingen en bank, ett
värdepappersinstitut, en myndighet, en infrastrukturleverantör eller kund och gärna
erfarenhet av handel i värdepapper. Du bör ha erfarenhet av att leda arbete i större
grupper samt ha en bred kunskap om alla finansmarknaders huvudfunktionssätt.
Akademisk examen är ett krav liksom en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och

skrift på såväl svenska som engelska. God samarbets- och initiativförmåga är viktigt
och en hög förmåga av receptivitet och flexibilitet är avgörande för att kunna företräda
medlemmarnas intressen.
Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan till enel@fondhandlarna.se. Har du frågor är du
välkommen att kontakta Kerstin Hermansson på tfn 08- 56 26 07 01 eller Vigg
Troedsson på tfn 08- 56 26 07 02. Vi ser fram emot att höra av dig!

