COO/ekonomiansvarig till Föreningen för god sed på
värdepappersmarknaden
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (Föreningen för god sed) är en paraplyorganisation på
aktiemarknadsområdet som verkar genom sina fem sakorgan:
• Aktiemarknadsnämnden som gör uttalanden om god sed på aktiemarknaden.
• Aktiemarknadens självregleringskommitté som utvecklar och förvaltar regler för aktiemarknaden.
• Kollegiet för svensk bolagsstyrning som utvecklar och förvaltar bolagsstyrningskoden.
• Nämnden för svensk redovisningstillsyn som har till uppgift att granska svenska noterade bolags
finansiella rapportering.
• Rådet för finansiell rapportering som anpassar och utvecklar god redovisningssed samt
regelbunden finansiell rapportering.
Syftet med verksamheten är att verka för ett högt förtroende bland såväl inhemska som utländska
marknadsaktörer samt åstadkomma en sund och effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar
för noterade bolag, investerare och övriga intressenter.
Föreningen för god sed ansvarar för övergripande strategi, kommunikation, ekonomi och löpande drift av
verksamheten samt utser ledamöterna i och beviljar budget för de olika sakorganen. Antalet anställda
uppgår till elva men totalt anlitas över 90 personer i form av olika experter i arbetet inom föreningen.
Huvudmännen utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella
ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Föreningen Svensk
Värdepappersmarknad och Svenskt Näringsliv.
För mer information vänligen besök www.godsedpavpmarknaden.se
I din roll som COO/ekonomiansvarig blir du en central och viktig del av verksamheten och rapporterar
till VD, Katarina Lidén. Föreningen för god sed sitter centralt i Stockholm.
Primära ansvarsområden
• I nära samarbete med VD leda, driva och utveckla verksamhetens löpande ekonomi, rapportering
och budgetarbete
• Ansvara för kontakten med banker, revisorer och redovisningsbyrå samt vara en tydlig beställare
mot andra externa samarbetspartners
• Ansvara för utveckling av hemsida, system och processer i övrigt
• Driva och följa upp projekt
• Medverka till verksamheten i vidare bemärkelse
Din erfarenhet/kompetens
• Relevant universitetsexamen och minst tio års arbetslivserfarenhet
• Gedigen erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
• Van att utveckla rutiner för ekonomiadministration och kommunicera ekonomisk information till
VD/styrelse
• God kommunikativ förmåga generellt, mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligen
• Erfarenheter från värdepappersmarknaden är meriterande
• Goda kunskaper i engelska

Personliga egenskaper
• Noggrann
• Förmåga att både se helheten och identifiera avgörande detaljer
• God analytisk förmåga
• Doer/problemlösare
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Föreningen för god sed med Lager & Partners. Ansök via kontaktformulär
på Lager & Partners hemsida snarast, dock senast den 31 januari 2022
Märk din ansökan ”COO/ekonomiansvarig”.
Har du frågor om tjänsten är du självfallet välkommen att kontakta Maria Lindbom eller Niclas Näslund
på Lager & Partners, telefon 08-40764 60.

