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Certified Adviser till Erik Penser Bank, Corporate Finance 
 

Erik Penser Bank (EPB) är en privatägd bank som erbjuder ett brett urval av finansi-

ella tjänster till privata och institutionella investerare. EPB har ca 130 anställda och 

kontor beläget i centrala Stockholm. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; 

Wealth Management, Financing Solutions och Corporate Finance. 

 

Inom Corporate Finance verkar Erik Penser Bank som Certified Adviser till över 80 

bolag listade på Nasdaq First North Growth Market. Varje bolag på First North 

Growth Market har en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att de no-

terade bolagen uppfyller de krav och regler som finns på marknadsplatsen.  

 

Till vår Certified Adviser-funktion söker vi nu en person som förväntas självständigt 

driva arbetet, ha kundkontakt och utföra det bakomliggande arbetet med detta. 

 

Om tjänsten:  

En Certified Adviser ansvarar för att vägleda och stödja bolag dels i noteringspro-

cessen för att bli ett listat bolag, dels ge löpande vägledning för bolag redan listade 

på Nasdaq First North Growth Market. 

 

Huvuduppgifter för Certified Advisern är följande: 

• Granska bolagens informationsgivning och vid behov inkomma med råd 

och vägledning för att förbättra denna. 

• Lämna råd i informationsgivningsfrågor kopplat till gällande regelverk. 

• Kontrollera att bolagen efterlever de regler som gäller för bolag listade på 

Nasdaq First North Growth Market. 

• Kvartalsvisa avstämning av bolagets finansiella rapportering och övriga in-

formationskrav enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk.  

• Framtagande av resultatrapporter. 

 

Vem söker vi? 

För att passa för tjänsten bör du vara bra på att se helheter och ha ett strukturerat ar-

betssätt, vara analytiskt lagd, ha ett öga för detaljer och vara noggrann. Vi lägger 

stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet innebär att du har mycket frihet un-

der ansvar och det finns stora möjligheter att påverka rollen för att ge våra kunder 

ännu bättre service.  
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Vi ser också att du har följande kvalifikationer: 

• En jurist- eller ekonomiexamen 

• Minst fyra års arbetslivserfarenhet varav minst två års erfarenhet av Certi-

fied Adviser- eller finansiell verksamhet och/eller relaterat rådgivningsar-

bete i finanssektorn (juridik, compliance, aktiemarknadskommunikation el-

ler Corporate Finance)  

• Erfarenhet kring aktiemarknadskommunikation och EU:s förordning för 

marknadsmissbruk 

• Erfarenhet av kundkontakt och förmåga att hantera komplexa situationer 

och känslig information 

• Ett intresse för aktiemarknaden 

• Tala och skriva svenska och engelska obehindrat 

 

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

 

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till rekryte-

ring@penser.se.  

 

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Adam Tapper, 

mail: adam.tapper@penser.se, telefon nr: 08-463 80 00 

 

Om du tycker att tjänsten passar in på dig och det du söker så tveka inte att skicka in 

din ansökan nu då urval och intervjuer kommer att ske löpande. 


