Bolagsjurist och
biträdande compliance sökes!
Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget är en av landets ledande aktörer för rådgivning genom anknutna ombud. Bolaget
har ett stort antal sådana ombud som får lämna råd för SVP:s räkning och verka inom ramen för SVP:s
tillstånd. SVP:s uppgift blir att säkerställa kvaliteten på rådgivningen och att hjälpa de anknutna ombuden med effektiva verktyg för rådgivningen. SVP:s Backoffice assisterar ombuden i SVP:s digitala rådgivningsverktyg och med support i tät dialog med ombuden. SVP erbjuder också portföljförvaltning direkt till
kunder genom ansvarig förvaltare. SVP har åtta anställda på kontoren i Stockholm och Göteborg och ingår
i samma koncern som Strukturinvest Fondkommission och Idun Liv.
Bolagsjurist och biträdande jurist till funktionen för regelefterlevnad (compliance)
Vi söker en jurist till en tjänst som är uppdelad i dels bolagsjuridiska frågor dels regelefterlevnadsfrågor (compliance).
Placering för tjänsten är vid SVP:s huvudkontor på Grev Turegatan 14 i Stockholm och tillträde sker snarast.
Din profil
• Jurist med något eller några års erfarenhet från arbete
efter examen.

Dina arbetsuppgifter
• Delaktighet i SVP:s arbete med att utveckla sina
tekniska verktyg för rådgivning.

•

•

Löpande kontakt med SVP:s externa compliancefunktion och i samråd med den bereda rapporter,
utföra kontrollaktiviteter, bevaka regelverksförändringar, biträda i utformning och kommunikation av
SVP:s interna regelverk samt hålla internutbildningar
för rådgivare.

•

Assistera VD i bolagsrättsliga frågor inklusive kommunikation med myndigheter.

Erfarenhet från försäkrings- eller finansmarknaden är
meriterande. Ett genuint intresse för verksamhetsinriktningen kan räcka långt.

SVP är ett bolag som eftersträvar ”högsta betyg” i servicegrad. Som del i vår serviceorganisation har du förmågan
att vara professionell, självständig och hjälpsam, men
samtidigt integritetsfull.

Vänligen mejla CV och ansökningsbrev till rekrytering@svenskvpservice.se. Intervjuer sker löpande. Vid frågor om
tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Wiberg på telefon 0704 86 17 66 eller
e-post fredrik.wiberg@svenskvpservice.se.
För mer information om SVP, vänligen besök vår hemsida: www.svenskvpservice.se.

