
 
 

Headhunter - finans 
 

 
Vi söker en Junior Headhunter med inriktning mot finansbranschen. Du brinner för att bygga relationer med 
människor och stimuleras av att jobba i en entreprenöriell miljö där möjligheterna att påverka företagets 
framtid är stora. Du som söker har nyligen tagit examen från universitet/högskola eller är i slutfasen av dina 
studier. Det är meriterande om du parallellt med studierna arbetat med uppsökande försäljning mot företag 
eller privatpersoner.    

 
Om Netwrk 
Netwrk är ett rekryterings- och bemanningsföretag som startade 2015 med inriktning mot bank- och 
finansbranschen. Grundarna har en lång operativ erfarenhet från Sveriges ledande banker och finansiella 
institut och förser uppdragsgivare med kompetenta chefer och specialister. Läs mer på www.netwrk.se 

 
Din roll 

• Boka möten med befintliga och potentiella kunder där du kommer ansvara för att identifiera de eventuella 
rekryteringsbehoven som finns i organisationen 

• Genomföra möten med beslutsfattare för att marknadsföra Netwrk som leverantör av rekryteringstjänster 

• Aktivt söka upp och intervjua potentiella kandidater till våra uppdrag med hjälp av vår databas, sociala 
medier och externa kanaler 

• Kartlägga nya marknader inom rekrytering där Netwrk kan fylla ett behov 
 
Dina kvalifikationer 

• Du är i slutfasen av dina studier eller har nyligen tagit examen från universitet eller högskola  

• Har du tidigare erfarenhet från uppsökande försäljning per telefon är det starkt meriterande 

• Tidigare erfarenhet från att ha arbetat med rekrytering eller bemanning är ett plus 
 
Personliga egenskaper 

• Som person är du orädd, driven och trivs med att arbeta mot högt uppsatta mål  

• Du är även en stark kommunikatör med en god förmåga att förmedla ditt budskap 

• Du arbetar både självständigt och strukturerat och är duktig på att prioritera i ditt arbete  
 
Ansökan 
Vill du vara med och påverka ett bolag som växer? För mer information är du välkommen att kontakta Håkan 
Olsson. 
 
Omfattning 
Heltid  
Tillsvidareanställning 
 
Tjänstgöringsort 
Stockholm  

Kontakt 
Håkan Olsson  
hakan.olsson@netwrk.se  
+46 72 55 55 712 

http://www.netwrk.se/
mailto:hakan.olsson@netwrk.se

