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Treasuryanalytiker till Erik Penser Bank 

Har du erfarenhet av treasuryarbete? Har du tidigare arbetat med rapporte-

ring? Då kan denna tjänst som treasuryanalytiker vara någonting för dig.  

 

Erik Penser Bank söker nu en medarbetare för en bred roll inom Treasury-

avdelningen. Tjänsten är på heltid. 

 

Om rollen 

Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av: 

• Cash management så som cashpool, valutaswap och likviditetshante-

ring 

• Löpande arbeta med bankens inlåning och räntesättning 

• Löpande myndighetsrapportering 

• Kontinuerligt utveckla processer och rutiner 

 

Rapportering i rollen som treasuryanalytiker görs till chefen för Treasury. 

 

Kvalifikationer och personliga egenskaper 

Vi söker dig som har relevant arbetslivserfarenhet om ca 1–3 år inom 

treasury och har en akademisk utbildning i grunden, gärna inom ekonomi. 

Har du även erfarenhet av kreditarbete är det meriterande. Vidare har du 

goda kunskaper i Excel och du kommunicerar obehindrat på svenska och 

engelska, i både tal och skrift.  

 

Som person är du positiv, lyhörd, flexibel och noggrann. Du arbetar på ett 

strukturerat sätt samt har en prestigelös inställning. Du torde även vara in-

tresserad av att lära dig nya saker och gilla att ta dig an blandade arbetsupp-

gifter. Du är alltid mån om att göra ett bra arbete och bidra till en god stäm-

ning i gruppen. 

 

Om Erik Penser Bank 

Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank med trevliga lokaler i 

centrala Stockholm. Vi erbjuder finansiella tjänster till privata och institut-

ionella investerare och vi fokuserar på att skapa värde åt våra kunder. Vi är 

verksamma inom affärsområdena Wealth Management och Corporate Fi-

nance. Läs mer på www.penser.se 
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Ansökan  

Välkommen att skicka in din ansökan (CV inklusive personligt brev) till re-

krytering@penser.se.  

 

För mer information är du välkommen att kontakta Treasurychef Fredrik 

Spetz (070-492 53 33). Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan 

så snart som möjligt. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns till-

gänglig på vår hemsida. 

 


