FCG Fonder söker nya medarbetare till Operations
FCG Fonder, del av FCG, fortsätter att expandera och behöver förstärka Operations med fler
ambitiösa och drivna medarbetare. FCG erbjuder både UCITS och AIF fonder, internt förvaltade
eller inom ramen för FCG:s fondhotell.
Vi söker nu dig som är i början av karriären och vill vara med och bygga framtidens fondbolag och
fondhotell. I FCG:s fondhotell står FCG Fonder under Finansinspektionens tillsyn och tar fullt
ansvar för alla verksamhetens processer, förutom själva förvaltningen som hanteras av extern
förvaltare. Tillsammans med FCG:s välrenommerade tjänsteutbud inom risk, compliance och
regelefterlevnad erbjuder vi en oslagbar helhetslösning anpassad för framtidens fondmarknad.
Arbetsuppgifter
Operations ansvarar för den operativa fondprocessen; backoffice, risk, compliance, rapportering
och finansiell bokföring av fonderna. Arbetet är omväxlande och stimulerande då det inbegriper
flertalet av de uppgifter som avdelningen ansvarar för. Vi nyttjar FA Solutions portföljsystem för
administration av fondportföljerna och andelsägarreskontra. Övriga processer nyttjar andra
integrerade lösningar och system.
Exempel på arbetsuppgifter:
Registrering av fonder, kunder, stamdata, transaktioner etc
Import/export av information till/från FA Solutions
Avstämning av portföljer, innehav och saldo
Hantering av bolagshändelser, bankinstruktioner mm
Hantering av andelstransaktioner och notor till fondandelsägare
Kontroll av limiter, penningtvätt (AML) och kundkännedom (KYC)
Kontakt med förvaltare, förvaringsinstitut och myndigheter
Arbetet är förlagt till FCG:s kontor på Östermalmstorg 1 i Stockholm.
Dina kvalifikationer:
Du har stort intresse för att lära dig grunderna inom fond- och kapitalförvltningsverksamhet. Vi
ser att du har en relevant akademisk examen, exempelvis inom ekonomi eller juridik, eller har en
civilingenjörsexamen. Om du har utbildning/erfarenhet av finansiell bokföring är det en merit,
men inget krav.
FCG Fonder präglas av innovation, engagemang, laganda och ödmjukhet varför vi lägger stor vikt
vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga. Du brinner för att arbeta analytiskt med
entusiasm och tydliga deadlines. Självklart behärskar du både svenska och engelska mycket bra,
både i tal och skrift.

Om FCG Fonder och FCG
FCG Fonder AB, som är en del av FCG, är auktoriserad AIF-förvaltare/fondbolag och driver fullservice fondhotellsverksamhet.
Bolaget som startades 2014 är i en expansionsfas och har idag 12 anställda och ca 30 kunder. Förvaltat kapital uppgår för
närvarande till knappt 10 miljarder.
FCG är specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning. Vi finns i Sverige, Norge och Danmark och har
sedan starten 2008 byggt upp en verksamhet med omkring 100 specialister inom juridik, finansiell ekonomi, redovisning,
matematik och aktuarier. FCG har kunder inom alla segment och storlek som står under Finansinspektionens tillsyn och vi
hjälper även företag inom andra industrier som möter en reglering eller ser nyttan av en god företagsstyrning samt hantering av
kredit-, finans- och riskfrågor.

Låter det intressant?
Skicka då in ditt CV och ett personligt brev till simon.carlstedt@fcgfonder.se. Vi gör urval och
intervjuar kandidater löpande. Har du frågor kan du kontakta Simon Carlstedt på 0720-22 06 44.
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