TRAINEE I
FINANSBRANSCHEN
Vi söker efter en trainee med ett brinnande intresse för affärer och den finansiella
marknaden. Platsen är anpassad för en högskolestuderande med inriktning på ekonomi,
handel eller juridik som är i slutet av sin utbildning.
Om Avantum Finans
Vi är en oberoende investeringsrådgivare i centrala Stockholm som erbjuder finansiell
rådgivning, pensionsrådgivning och skatteplanering till privatpersoner, företag och
institutioner.
Vad kommer du att göra som praktikant hos oss?
Vi söker en trainee som primärt kommer att bistå våra finansiella rådgivare i det dagliga
arbetet. Som trainee kommer du att ha löpande uppgifter inom respektive arbetsområde,
såsom att ta emot och besvara enklare förfrågningar från våra kunder och
samarbetspartners, till att driva research för olika projekt, nyhetsbevakning samt diverse
administrativa uppgifter såsom att komplettera behovsanalyser, kunddokumentationer och
ansökningshandlingar, framställa sammanställningar av försäkringar och placeringar.
I huvudsak skall traineeprogrammet betraktas som en förberedelse till att bli finansiell
rådgivare. Under traineeperioden kommer du därför få kontinuerlig utbildning inom
samtliga produkt- och tjänsteområden samt få insyn i den finansiella marknaden och den
produktflora som finns att tillgå. Med tiden kommer du även få möjligheten att avlägga en
SwedSec-licens (meriterande för dig som vill avancera vidare inom finans).
Vilka behörighetskrav ställer vi?
Du är i slutet av din utbildning med inriktning på ekonomi, handel eller juridik. God
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav och vi ser
gärna också att du har viss tidigare kunskap om finansmarknaden.
Du bör ha goda kunskaper i MS Office, i synnerhet PowerPoint. För att passa in i vårt lag
bör du som person vara utåtriktad, serviceminded, ha god analys- och
organisationsförmåga och ha självförtroende.
Övrig information
Traineeplatsen varar 1-2 år. Du kommer att tilldelas en handledare som kommer att följa
din utveckling. Vid väl genomförd traineeperiod finns möjligheten till anställning som
finansiell rådgivare.
Välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV till:
marknad@avantumfinans.se
Skriv Trainee i ämnesraden!
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