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Verksamhetsutvecklare till Erik Penser Bank 

 

Har du erfarenhet att arbeta som verksamhetsutvecklare, produktägare, business ana-

lyst eller projektledare? Vill du vara med på vår digitaliseringsresa och utvecklas i 

en dynamisk miljö med trevliga medarbetare? Då är det dig vi söker. 

 

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

tjänster till privata och institutionella investerare. Vi är runt 140 anställda som foku-

serar på att skapa värde åt våra kunder inom tre affärsområden; Wealth Manage-

ment, Corporate Finance och Financing Solutions. 

 

Om Tjänsten  

Vi erbjuder dig ett utvecklande och självständigt arbete med stor möjlighet att på-

verka verksamheten och uppdragen. 

 

Du kommer få skapa och driva affärskritiska initiativ där du kommer samverka med 

andra roller inom såväl affärsverksamheten som IT samt med externa leverantörer.  

 

Du kommer aktivt få delta och leda projekt, kravställa vad vi ska utveckla samt leda 

utvecklingsarbetet.  Du kommer få vara med att testa samt utveckla befintliga och 

nya processer. 

 

Du kommer att vara länken mellan verksamhetens affärsbehov och IT. 

  

Vem är du? 

Du har utbildning från universitet/högskola med inriktning som ingenjör, ekonom 

eller annan jämförbar erfarenhet och är prestigelös, ödmjuk och lösningsorienterad 

samt utrustad med ett gott omdöme. Du är van att få sätta dig in i verksamheten och 

vara med och leda arbetet med att omsätta krav och behov till effektiva IT-lösningar 

och processer. Du är självgående och driven, har en god kommunikationsförmåga 

och har lätt att bygga relationer internt och externt.  

 

Vi ser väldigt gärna att du har branscherfarenhet från bank eller värdepappersbolag. 

Du har en bra teknisk grund och är komfortabel att analysera verksamhetens behov 

och bryta ned dem till konkreta och detaljerade krav på IT-system, miljöer, integrat-

ioner etc. 

 

 

 



2022-11-25  

Stockholm

Varför arbeta med oss? 

Du kommer ingå i ett team med lång erfarenhet och stor kunskap. Förändringstakten 

i vår bransch är hög och vi gillar alla utmaningen i att lära oss nytt och se möjlig-

heten i förändringarna. Tillsammans bidrar vi till en positiv förändring. Vi har roligt 

tillsammans både när vi ses på vårt trevliga kontor beläget centralt i Stockholm eller 

när vi jobbar på distans.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Annelie Krepp 

på 08-463 8090 eller via email: annelie.krepp@penser.se 

 

 

Vi ser fram emot att ta emot din ansökan via rekrytering@penser.se 


