
 

 

Investerum är ett värdepappersbolag som arbetar med egen kapitalförvaltning, 

investeringsrådgivning och försäkringsdistribution. Vi riktar oss framför allt till ägarledda 

bolag och privatpersoner. Vår verksamhet syftar till att skapa en bättre värld genom sundare 

investeringar.  

Investerum expanderar och söker nu därför ytterligare talanger och medarbetare som kan 

vara med och ta företaget in i nästa fas. Fokus ligger på att attrahera ytterligare kunder och 

kapital till vår kapitalförvaltning som bygger på investeringsfilosofin Value Investing.  

Vi söker vi dig med drivkraft, kompetens och engagemang till vårt kontor på Karlavägen i 

Stockholm. 

Vi ser med fördel kvinnliga sökande för att främja en mer jämn könsfördelning.  

 

Administratör 

Arbetsuppgifterna kretsar främst kring bolagets rådgivnings- samt 

försäkringsdistributionsaffär.  

Vi söker dig med stort driv, engagemang och struktur. Vi kan erbjuda dig att växa i ett 

flexibelt och stimulerande arbete tillsammans med trevliga kollegor. Ditt arbete sker på 

kontorstid.  

 

Finansiella rådgivare och säljare 

Vår affär kretsar kring kapitalförvaltning och vårt eget erbjudande. Många av våra kunder 

har försäkring som grund för sitt sparande. Vi söker dig med följande kvalifikationer 

• Förmåga att kunna attrahera nya kunder och nytt kapital 

• Driv och engagemang  

• En vilja av att göra bra och långsiktiga affärer  

• God förmåga att kommunicera och bemöta människor  

• Dokumenterat goda försäljningsresultat  

• Stark vilja i att utvecklas som säljare och rådgivare  

InsureSec och/eller SwedSec utbildning/licens är ett krav 

 

 

 



Institutionell säljare 

Ditt fokus ligger på att nå ut i nätverk såsom distributionsplattformar för fonder, 

Försäkringsförmedlare/distributörer, family offices, banker och fristående 

sparandeorganisationer. Vi söker dig med: 

• Driv, engagemang och en stor vana av att vara självgående. 

• Dokumenterat tidigare goda resultat 

• Bra nätverk hos potentiella investerare/kunder/rådgivare med investeringsvilja 

SwedSec licensierad är ett krav 

 

Intern Risk och Compliance (första försvarslinjen) 

Bolaget bedriver en rådgivningsaffär kopplad till den nära uteslutande egna förvaltningen 

vilket gör att vi ställer höga krav på dokumentation. Vi strävar alltid efter att leva utan 

rekommendationer från risk och compliancefunktionerna, som vi i dagsläget outsourcar.  

Vi söker nu en ansvarig för den interna funktionen för risk och compliance. 

Din roll blir främst att projektleda i frågor i synnerhet kopplade till bolagets regelverk, men 

även vara behjälplig i övriga projekt.  

Du har relevant utbildning inom området och erfarenhet av arbete med risk och compliance.  

• Vi ser gärna att du är jurist.  

• För att lyckas i rollen är du analytisk, lösningsfokuserad och affärsmässig.  

• Du har hög servicenivå och har lätt för att skapa relationer.  

• Vi kan även tänka oss en person som är mer junior som vill växa in i rollen, du har då 

minst 1 års relevant erfarenhet inom området efter din utbildning. 

Dina arbetsuppgifter i huvudsak: 

• Gå igenom och uppdatera det interna regelverket (policyer, instruktioner, rutiner etc) 

årsvis fördelat på kvartal, samt hålla regelverket uppdaterat på intranät och hemsida.  

• Implementera eventuella rekommendationer eller förbättringsförslag i verksamheten.  

• Regelverks- och omvärldsbevakning för att säkerställa att Företaget är up-to-date och 

agerar i enlighet med gällande rätt 

• Implementera nya och uppdaterade regelverk som träffar vår verksamhet i samråd 

med olika funktioner inom bolaget och konsulter  

• Genomföra stickprovskontroller i verksamheten  

• Vara ansvarig för bolagets hållbarhetsfrågor 

• Utgöra länk mellan VD och funktionen för riskhantering och regelefterlevnad 

 

Kommunikatör 

Hel- eller deltid. Du är van vid och behärskar det skrivna ordet. Tanken är att du ska hantera 

all kommunikation som publiceras på hemsida, skriven kommunikation med kunder samt 

bolagets kommunikation via sociala media. Vi söker en kommunikatör som utöver sedvanliga 



kommunikationsuppgifter vill arbeta med vår webbplats. Du arbetar bland annat med att 

identifiera förbättringsbehov samt driva förändring.  

Du som söker har en relevant utbildning inom kommunikation, media, digital marknadsföring 

eller liknande 

Vi söker dig som är: 

• Van att arbeta både självständigt och i team  

• Trivs i en roll som ofta innebär flera kontaktytor. Du skapar dig en bild av vad som 

behöver göras och du driver mot det.   

• Är en organiserad och strukturerad person med vana att arbeta mot deadlines.  

 

_____________________________________________ 

 

Vem är du?   

• Du är en lagspelare som samtidigt motiveras av att ta självständigt ansvar för 

arbetsuppgifterna.  

• Stämmer detta in på dig? Då kan vi erbjuda dig en spännande och utvecklande tjänst 

i ett trevligt bolag med korta beslutsvägar.  

Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi sitter högst upp i Garnisonen på plan 14, 

Karlavägen 108 med fantastisk utsikt över Stockholm. 

Skicka din ansökan med personligt brev och cv senast den 24 april till: 

ansokan@investerum.se 

Vi kommer att träffa kandidater löpande och tillsätter tjänster allteftersom så vänta inte med 

att skicka in din ansökan. 

Vid frågor maila eller ring vår vd, Gunnar Åkerman  

akerman@investerum.se  

+46 70 486 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investerum AB     @Investerum 2022  

Karlavägen 108  

115 26 Stockholm  

Tel: 08-522 98 400  

info@investerum.se 

mailto:ansokan@investerum.se
mailto:akerman@investerum.se

