Researcher inom Executive Search – Finans

Lager & Partners är en väletablerad rekryteringsfirma specialiserad på rekryteringar av chefer och kvalificerade specialister till den finansiella
sektorn. Firman grundades 2004 och har sin bas i Stockholm. Lager & Partners agerar rådgivare åt klienter inom Merchant- & Investment
Banking, Private Banking, Private Equity, Asset Management samt Real Estate. Utanför den direkta finanssektorn stöttar Lager &
Partners klienter med rekrytering till finansrelaterade positioner med fokus CFOs, Treasury, inhouse M&A, Business Development, Investor
Relations samt Business Controlling. Våra uppdragsgivare är huvudsakligen baserade i Stockholm, men även i London och de andra nordiska
huvudstäderna.
Rollen som Researcher hos Lager & Partners
Researcharbetet är ett detektivarbete. Det är också socialt och utåtriktat och du kommer att få vara delaktig i
spännande samtal och möten hos våra klienter.
Som Researcher är du en nyckelperson hos oss och du kommer arbeta med att:
• identifiera de mest lämpade kandidaterna för våra rekryteringsuppdrag, vilket inkluderar allt från unga
talanger till mycket erfarna specialister och ledare
• kartlägga och bearbeta information om de olika delarna av finansmarknaden
• nära följa utvecklingen i en dynamisk bransch där det sker stora digitala, strukturella och
regelverksmässiga förändringar
• koordinera möten och samtal mellan klienter och kandidater
• på alla sätt delta i det dagliga arbetet och arbeta nära tillsammans med våra konsulter och driva processer
framåt
• vara en central del i att utveckla Lager & Partners digitala strategi
Hos Lager & Partners finns det stora möjligheter att vara med och påverka och utveckla arbetet framåt. Samtidigt ställer
det höga krav på egen drivkraft och förmåga att ta tag i det som behöver göras.
Vem söker vi?
Du har en mycket god social förmåga och lätt för att skapa nya kontakter. Du har en fingertoppskänsla för hur man
hanterar människor och är duktig på att kommunicera.
Du är orädd, nyfiken med en hög energinivå och en vilja att se resultat. Vidare är du en snabbtänkt person som gillar högt
tempo, som är lyhörd och vill utvecklas till en skarp affärsorienterad Researcher. Möjligen har du erfarenhet från tidigare
arbete som Researcher, dock är detta inte lika avgörande som ett strukturerat arbetssätt, uthållighet och en vilja att gå till
botten med saker. Vårt rekryteringsfokus är på bank- & finanssektorn och för att trivas hos oss, behöver du ha ett stort
intresse för kombinationen näringsliv, samhällsfrågor och människor.
Rollen som Researcher hos Lager & Partners innebär frekvent kontakt med både kandidater och klienter. Därför behöver
du ha en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift, både på svenska och engelska.
En hel del av arbetet innebär kartläggningar av varierande slag och att söka i databaser. Goda IT-kunskaper generellt är ett
plus och erfarenhet från Office-paketet ett krav.
Du har en akademisk examen och har förmodligen arbetat några år. Erfarenhet från finansbranschen är
meriterande.
Vi sitter i fina lokaler centralt i närheten av Stureplan.
Har du ytterligare frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta Maria Lindbom på 08-407 64 60 alt på mail,
maria.lindbom@lagerpartners.com dit du också kan skicka din ansökan. Besök oss gärna på www.lagerpartners.com
Vi ser fram emot din ansökan och intervjuer kommer att ske löpande. Vi vill gärna att du börjar så snart som möjligt!

