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Medarbetare till kundservice 
Erik Penser Bank är en privatägd bank i Stockholm som ger finansiell 
rådgivning med hög grad av personlig service. Affärsområdena är 
Wealth Management och Corporate Finance. Administrationen arbetar 
med settlement av svenska och utländska aktier och fonder, emissions-
hantering, likvidhantering, avstämning och kundtjänstfrågor. Kontoret 
finns på Kungsgatan/Sveavägen.  
 
Om tjänsten 
Nu förstärker vi vår kundservice och söker en tillsvidareanställd på heltid. 
Kundservice ansvarar för att besvara kundrelaterade frågor. Förutom kund-
kontakt ansvarar gruppen för kontoöppning, avtalshantering och fullmakter, 
överföring av likvida medel på uppdrag av kunder och interna beställare, dag-
liga avstämningar av bankens likvidkonton och kontroller kopplade till pen-
ningtvätt och inansiering av terrorism. 
 
Din	pro il  
Vi söker dig som trivs med att arbeta i grupp men som även kan arbeta själv-
ständigt med eget ansvar. Du har mycket högt servicetänkande, är lexibel, nog-
grann och inte heller främmande för nya arbetsuppgifter och utveckling av nya 
och be intliga rutiner. Du är utåtriktad och ansvarsfull och har lätt för att priori-
tera. Vi ser gärna att du är drivande och tycker om att ta egna initiativ. Du upp-
skattar kontakt med kunder och samarbetspartners och är inte främmande för 
ett högt arbetstempo och stundtals hög arbetsbelastning 
 
Din bakgrund 
För tjänsten söker vi någon med några års tidigare erfarenhet av liknande ar-
betsuppgifter inom bank/ inans. Tjänsten kräver Swedseclicens och vi ser 
gärna att du har akademisk examen. Du är van att arbeta i Microsoft Of ice och 
behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.  
 
Frågor och ansökan 
Intervjuer sker löpande så om du tycker att detta låter intressant är du välkom-
men att skicka in din ansökan med CV till rekrytering@penser.se. Ange sökt 
tjänst i rubriken i mailet. Frågor besvaras av Anne Barreby, Operativt ansvarig 
för administrationen, telefon: -   . 


