HealthInvest Partners är ett bankoberoende svenskt fondbolag som
grundades 2006 av Carl Bennet och Anders Hallberg. Vi erbjuder aktivt
förvaltade fonder inom healthcare-segmentet till institutioner och
privatpersoner.

Operativt ansvarig sökes
HealthInvest Partners är ett växande fondbolag och vi söker nu en duktig medarbetare
som kommer att ha en framtida nyckelroll som operativt ansvarig. Du kommer att ha ett
stort ansvar för det operativa arbetet i fondbolaget samt utveckla och effektivisera
arbetsrutiner och processer inom de flesta områden som rör ett fondbolag.

Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarig för fondbolagets interna arbetsprocesser.
Ansvarig för kontakter och uppföljning av bolagets outsourcing inklusive
backoffice, värderingsfunktion, riskfunktion, IT och redovisning.
Ansvarig för fondbolagets ekonomi. Ansvar för budget, prognos,
resultatuppföljning och årsredovisning.
Hålla fondbolagets verksamhetsplan uppdaterad samt utarbeta förändringar i
interna riktlinjer och arbetssätt för att möta förändringar i regelverken.
Ansvarig för juridiska avtal mellan fondbolaget och dess samarbetspartners.
Arbeta med fondbolagets revisorer vid de årliga granskningarna.
Viss regulatorisk rapportering för fonden och fondbolaget.

Utbildning/erfarenhet
Du är sannolikt ekonom alternativt jurist och har gedigen erfarenhet av liknande arbete.
Du är noggrann, ansvarstagande och vågar ta egna initiativ. Du har intresse för
regelverksfrågor. Du är kundorienterad och har stor förståelse för att Din attityd gentemot
kunder och andra externa kontakter är viktig. Du är datorvan och har goda kunskaper i
Excel. Vi tror även att det underlättar om Du har ett aktieintresse.
Du behärskar svenska och engelska väl i såväl tal som skrift.

Lönevillkor
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och en centralt belägen arbetsplats i Stockholm. Du
kommer att arbeta tillsammans med kollegor som är drivande, positiva och engagerade
samtidigt som du får utrymme för din egen personliga utveckling.
Skicka din ansökan till: anders.hallberg@healthinvest.se
Vid eventuella frågor kontakta Anders Hallberg, grundare och investeringsansvarig, på
anders.hallberg@healthinvest.se.
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