
 
Agenta Investment Management AB står under tillsyn av Finansinspektionen och tillhandahåller 
fondförvaltning, rådgivning och investeringstjänster till institutionella investerare. Vi hanterar ca 18 
mdr SEK i huvudsak via sex egna fonder. För mer information, se www.agenta.se  

 

Operations och Regelverksansvarig  

Hantering och navigering av regelverksfrågor och administration är centralt för att säkerställa en 
sund, effektiv och ändamålsenlig verksamhet på Agenta som sedan 2006 verkar i en reglerad miljö. Vi 
söker nu en ny senior kollega med huvudansvar för operations och regelverksfrågor. 
 
Det är en bred och stimulerande roll med ansvar för bl a regelverksfrågor, rapportering kopplat till 
hållbarhet och myndigheter samt administrativa processer.  
 
Du kommer att arbeta nära vår VD som dennes ”högra hand” gällande dessa områden. I rollen ingår 
även rapporteringsansvar till styrelse.  
 
Vi kan erbjuda dig en varierande och utvecklande roll i en dynamisk, affärsfokuserad 
investeringsverksamhet med hög kvalité, stort kundfokus och en tro på gemensam utveckling av 
såväl individ som verksamhet.  

Kvalifikationer och egenskaper 

För att lyckas i rollen hos oss behöver du ha flera års arbetserfarenhet och hög integritet. Vi ser gärna 
att du har arbetat i en senior roll med regelefterlevnad och/eller operations på fondbolag, 
konsultbolag, revisionsbolag eller myndighet. 
 
Vi förmodar att du dels motiveras av att hantera och analysera en operativ verksamhet i termer av 
effektivisering och regelverkskrav, dels trivs med att kommunicera tydligt samt vara ett löpande stöd 
till organisationen.  
 
Agenta är en mindre organisation om totalt tio medarbetare så du förväntas ta egna initiativ och 
kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga medarbetare.    

Akademisk examen är en grundförutsättning för rollen, samt ett sinne för struktur där detaljfrågor 
kan vara viktiga för helheten. Vi förutsätter att du framför allt hanterar svenska men även gärna 
engelska obehindrat och professionellt, såväl i tal som i skrift. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Låter rollbeskrivningen intressant för dig och uppfyller du våra krav? Iså fall är du varmt välkommen 
att skicka ditt CV, betyg samt personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten. Vi kommer 
träffa utvalda kandidater löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag 
som är 2023-02-13. Kompletterande frågor och ansökan är du välkommen att skicka till VD Ylva 
Schullström ylva.schullstrom@agenta.se som även nås på 076-104 3005.   
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