
 

 

 

Crescit är en specialfond som startade sin förvaltning i april 2013 och har sedan starten fördubblat 
kapital under förvaltning och samtidigt vuxit från två till fyra anställda. Förvaltningsbolaget är inne i 
ett expansivt skede med ökat intresse för befintlig fond samt planerar för ytterligare en fond under 
våren. Kontoret är centralt beläget på Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Läs mer om vår verksamhet på 
www.crescit.se. 

 

MIDDLEOFFICE/ANALYTIKER 

Crescit befinner sig i ett expansivt skede och därför vill vi styrka organisationen kring 

förvaltningsteamet. Det här ett unikt tillfälle för dig som är i början av din yrkeskarriär och vill vara 

med och utvecklas på en av Sveriges mest intressanta hedgefonder. Du blir delaktig i företagets 

fortsatta expansion med stora möjligheter att påverka och mycket goda förutsättningar till egen 

utveckling. 

Dina arbetsuppgifter 

Du kommer att stötta förvaltningsteamet genom ett nära samarbete med ansvariga förvaltare och 

avlasta dem i det dagliga arbetet. I arbetsuppgifterna ingår att beräkna fondernas värdering, utföra 

riskberäkningar, administrera formalia och datainsamling samt att förbereda underlag inför beslut. 

En annan viktig uppgift blir kontakten med företagets olika motparter, investmentbanker världen 

över samt företagets outsourcing partners. Genom att växa in i Crescits filosofi och arbetssätt 

kommer du allt eftersom att få ett ökat ansvar och risk/värderingsarbetet kommer att kompletteras 

med positionsgrundande analysarbete. 

Din bakgrund och profil 

Du har en färsk akademisk examen, gärna inom finansiell ekonomi, matematik eller statistik. För 

rollen krävs: 

• Mycket goda kunskaper inom Excel men även andra delar av Office-paketet  

• Att du kan uttrycka dig flytande i tal och skrift på såväl svenska som på engelska 

• Att du kan arbeta strukturerat och är mycket noggrann 

• Ett starkt driv och engagemang  

• Goda kunskaper och förståelse för optioner men även andra derivat 

• Höga krav på analytisk förmåga och en fallenhet för att tolka statistiska samband mellan 

händelser på finansiella marknader. 

• Ett starkt intresse för finansmarknaderna och en äkta vilja att lära dig än mer om derivat men 

även andra placeringsformer 

• Programmeringskunskaper är starkt meriterande 

Vi söker dig som är självgående och har ett starkt driv samtidigt som du är prestigelös och ödmjuk. 

Du har skinn på näsan och tycker om att bidra i det dagliga tankeutbytet. I denna rekrytering lägger vi 

stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ber dig därför lägga lite extra tid och kraft på ditt 

personliga brev. 



 

 

 

Mer information 

För mer information är du välkommen att kontakta Gustav Lundeborg på tel. 0702-172 078. 

Ansökan 

Din ansökan med CV och ett personligt brev vill vi ha senast den 13 december 2017 till hr@crescit.se. 

Märk ansökan med ”MIDDLEOFFICE/ANALYTIKER”. Urval och interjuver med lämpliga kandidater kan 

komma att påbörjas redan under ansökningsperioden. 

 


