
 

 
 

SEK söker Affärsansvarig inom Projektfinansiering 
 

SEK växer inom Projektfinansiering och behöver förstärka med en Senior Affärsansvarig. Rollen kräver 
god erfarenhet av projektfinansiering för att självständigt kunna driva egna affärer och bidra till utveckling 
av vår verksamhet. Vi har ett starkt fokus på omställning i Sverige såväl som globalt. 
 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden 
 
Du ansvarar för nya projektfinansieringsaffärer inom sektorer som kraft, transport, infrastruktur och 
gruvor. Du har en dokumenterad förmåga att driva och sälja in projektfinansiering till ledande 
befattningshavare inom såväl svensk exportindustri såsom banker och finansiella institutioner. Du ansvarar 
för att utveckla den övergripande strategin gentemot kund baserad på analys av risker, möjligheter och 
konsekvenser för SEK. Du leder och samordnar arbetet i det interna projektfinansieringsteamet i dina 
transaktioner.   
 
Tjänsten innefattar resor i Sverige och utomlands, när det åter blir möjligt att resa. 
 
Kunskap och erfarenhet 
 
Du har  

• minst fem års erfarenhet av arbete med projektfinansiering i bank eller storföretag. 

• gärna erfarenhet från någon av de sektorer, inom vilka vi ser kommande projektfinansieringar 
alternativt har en ingenjörsbakgrund.  

• ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att strukturera finansieringslösningar. 

• en akademisk utbildning och är flytande i svenska och engelska i tal och skrift. 

• Personliga egenskaper, kopplade till rollen 
 
 

Som person är du nytänkande, lösningsorienterad och har ett starkt driv och mycket energi. Det är viktigt 
att du är en lagspelare som har lätt för att skapa kontakter och samarbeta med både interna och externa 
parter. Du har en god kommunikativ förmåga. Du brinner för omställning och för att bidra till affärer som 
resulterar i en bättre värld. 
 
Ansökan 
I denna rekrytering samarbetar SEK med Lager & Partners. Du söker tjänsten via kontaktformulär på Lager 
& Partners hemsida senast den 5 maj 2021, märkt med ”Affärsansvarig Projektfinansiering”.  
 
Har du frågor om tjänsten är du självfallet välkommen att kontakta Maria Lindbom eller Erik Olofsson på 
Lager & Partners, telefon 08-40764 60.  
 
Välkommen med din ansökan!  
 
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som på kommersiella och hållbara grunder finansierar exportföretag, deras 
underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och 
bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK bidrar även till industrins omställning för att minska klimatutsläppen. 

Under 2020 lånade SEK ut rekordhöga 125 miljarder kronor. För att kunna låna ut pengar lånar SEK upp genom olika instrument 
på flera geografiska marknader och vänder sig till både institutionella och privata investerare. På SEK omges du av kollegor med bred 
kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. Här tror vi på laget framför jaget och att de bästa lösningarna nås genom samarbete. 
Vi är professionella, gör det svåra enkelt och bygger hållbara relationer för att svenska företag ska bli mer konkurrenskraftiga och vinna 
fler exportaffärer. Detta kombineras med spännande internationella miljöer då våra kunder finns i 60 länder. På SEK får du följa med 
på en förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där din kompetens tas till vara. Välkommen till det stora, lilla företaget 
som brinner för svensk export. Ytterligare information om SEK finns på www.sek.se 

https://www.lagerpartners.com/kontakt
http://www.sek.se/

