
EKONOM, TRADINGÖVERVAKARE, NATTETID, ÖSTERMALM

Ampfield är ett framgångsrikt företag som bedriver datoriserad värdepappershandel. Vi erbjuder en bred tjänst,
förlagd nattetid, som inbegriper både administrativa uppgifter samt övervakning av kapitalmarknaderna och vår
egen trading. Tjänsten är en bra start på en karriär inom finansbranschen där du tidigt kommer få stort eget
ansvar.

Arbetsuppgifter  så  som  bokföring  och  avstämningar  kommer  ge  dig  en  god  förståelse  för  företagets  hela
verksamhet samtidigt som tradingövervakningen innebär att du följer nyhetsflödet och håller dig uppdaterad om
vad som driver råvaru- och valutamarknaderna.

OM TJÄNSTEN

Många  av  arbetsuppgifterna  är  av  ekonomisk  och  administrativ  karaktär  så  som  bokföring,  avstämningar,
kontroller  av  tradingen,  riskkontroller,  budgetering,  arkivering,  skatte-  och  arbetsgivardeklarationer,  löner,
dokumentation av rutiner, backuper och inköp. 

Tjänsten  innebär  också  att  du  ansvarar  för  övervakningen  av  Ampfields  trading  under  ditt  arbetspass.
Tradingövervakningen består av omvärldsbevakning, att följa/bevaka orderläggning, positioner och förändringar
i volatilitet på marknaden i stort samt i enskilda terminskontrakt, att administrera och hantera larm samt att sköta
eventuella kontakter med våra mäklare. 

Tjänsten  innebär  ensamarbete  och  arbetstiden  är  förlagd  nattetid.  Arbetsplatsen  ligger  nära  Stadions
tunnelbanestation.

VI SÖKER

Arbetet kräver att du är mycket noggrann, plikttrogen och ansvarsfull, att du klarar av att arbeta självständigt, ta
egna initiativ och vara  en problemlösare.  Goda kunskaper i  svenska och engelska och god datorvana är  en
förutsättning. Utbildning inom ekonomi och redovisning samt ett intresse för finans är meriterande.

Mycket kommer vara nytt oavsett dina tidigare erfarenheter vilket gör det viktigt att du uppskattar att lära dig
och sätta dig in i nya arbetsuppgifter. 

ANSÖKAN

Om tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att söka genom att skicka ditt CV, personliga brev och betyg
till rekrytering@ampfield.se. Rekrytering sker löpande.

 

OM AMPFIELD

Ampfield bedriver värdepappershandel för egen räkning. Vi är ett företag med god tillväxt i resultat med mycket
hög riskjusterad avkastning.

I första hand handlar vi råvaru- och valutaterminer på amerikanska derivatbörser. Handeln pågår dygnet runt, är
algoritmstyrd och helt automatiserad. Automatiseringen av verksamheten har inneburit att organisationen är liten
i förhållande till företagets omsättning och resultat. På Ampfield har du därför möjlighet att arbeta i en liten
entreprenöriell organisation kombinerat med tryggheten i att arbeta på ett företag med en bevisad affärsmodell.

Besök vår  hemsida  för  mer  information(www.ampfield.se).  Vid  frågor  om tjänsten  eller  Ampfield  kontakta
Henrik Melander (henrik.melander@ampfield.se eller 070 720 96 07). 
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