Remium Nordic AB är ett kreditmarknadsbolag som har varit aktivt på finansmarknaden i över femton år. Vår
drivkraft är att effektivisera kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Vi tillhandahåller aktieanalys,
corporate finance, och likviditetsgaranti. Remium är marknadsledande som likviditetsgarant och Certified
Adviser på Nasdaq OMX.

Remium söker förstärkning till Sveriges
marknadsledande plattform för Investor Relations Introduce.se
ÄR DU AKTIEINTRESSERAD OCH LETAR EFTER EXTRAJOBB?
Remium Nordic söker en driven och aktieintresserad person för att tillsammans med ett
kompetent team ta IR-plattformen Introduce.se till nästa steg. Introduce.se är idag den
marknadsledande tjänsten för små och medelstora noterade eller listade bolag. Strax över 100
bolag använder sig i dagsläget av tjänsten för att effektivt nå ut till privata och institutionella
investerare i Sverige.
Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande men huvudansvaret inbegriper initialt löpande
uppdatering av hemsidan, där du kommer även hjälpa till med plattformens olika delar, vilket
bland annat inbegriper större webbuppdateringar och författade artiklar om våra
medverkande bolag. Du får även chansen att vara med och bidra till hur plattformen ska
fortsätta utvecklas.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med god datorvana och bra kunskap/förståelse för aktiemarknaden samt
förmågan att kunna uttrycka detta i skrift. Som person bör du vara självgående och flexibel.
Du ska ha exceptionell servicekänsla, ett trevligt sätt och problemlösningsattityd. Du ska
värdesätta kvalitet och ha en stark ansvarskänsla. Du värdesätter att arbeta i en
entreprenöriell miljö där framgång kommer med eget engagemang och lagarbete.
Övrigt
Remium erbjuder möjligheten att tidigt få stort eget ansvar och utvecklas tillsammans med
oss andra på bolaget. Arbetsinsatsen kommer framförallt behövas under rapportperioden och
kan under vissa veckor uppgå till 20 timmar per veckor. Vi önskar tillsätta tjänsten så snart
som möjligt. Skicka din ansökan med ditt CV och personliga brev.
Skriftlig ansökan och CV skickas till Arash Hakimi Fard, arash.hakimi.fard@remium.com, 08454 32 56, som också besvarar eventuella frågor angående tjänsten. Märk ämnesraden
”Extrajobb Introduce”.

REMIUM NORDIC AB | HUMLEGÅRDSGATAN 20 | SE-114 46 STOCKHOLM | REG NO: 556101-9174 | TEL: +46 8 454 32 00 | FAX: +46 8 454 32 01 | WWW.REMIUM.COM

