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Affärsdriven jurist till Erik Penser Bank 
Erik Penser Bank är en privatägd bank som erbjuder ett brett urval av finansiella 

tjänster till företag, privata och institutionella investerare. Affärsområdena är Wealth 

Management, Financial Solutions samt Corporate Finance. Erik Penser Bank grun-

dades som Erik Penser Fondkommission 1994 och blev bank 2008. EPB har ca 140 

anställda och kontor beläget i centrala Stockholm.  

  

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden  

I rollen som jurist har du ett nära samarbete med och rapporterar till bankens 

chefsjurist. Du kommer att arbeta nära de tre affärsområdena samt ingå i aktuella 

projekt kopplade till regelverksimplementeringar i verksamheten och nya produkter.  

Du deltar i löpande framtagande av affärsavtal samt ansvarar för kontroll av bankens 

leverantörs- och samarbetsavtal. Du agerar dagligen med juridisk rådgivning till or-

ganisationen där du bl.a. stöttar respektive affärsområde samt bankens supporten-

heter. Du övervakar nya och kommande regler och deltar i utvalda arbetsgrupper hos 

branschföreningar  

 

Vem söker vi?  

Vi söker dig som är affärsmässig och analytisk samt drivs av att hantera komplexa 

juridiska frågeställningar. Du är kommunikativ och pedagogisk när du förmedlar 

dina kunskaper och du är självgående och har lätt för att etablera goda och förtroen-

defulla relationer. Du är flexibel och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö. Vi 

ser även att du har följande kvalifikationer:  

• Jurist med breda civilrättsliga kunskaper och har en svensk jur kand-exa-

men  

• Några års erfarenhet av relevant arbete på advokatbyrå/konsultbolag/bank 

eller värdepappersbolag  

• Goda kunskaper inom värdepappersrätt (inklusive Mifid och Mifir), associ-

ationsrätt, allmän avtalsrätt. Meriterande är även erfarenhet av familjerätt, 

investeringsparkonto eller skatterapportering (exempelvis CRS och Fatca). 

• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. 

 

Tjänsten är placerad på vårt fina kontor centralt i Stockholm på Apelbergsgatan 27.  

 

Om du tycker att tjänsten låter intressant så tveka inte att skicka in din ansökan nu 

då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Du skickar din ansökan med CV 

och personligt brev till rekrytering@penser.se. För mer information om tjänsten är 

du välkommen att kontakta chefsjurist Göran Nilsson, e-post: goran.nilsson@pen-

ser.se eller tel: 08-463 8039.  


