
 

 

 
 

Senior förvaltare till Skandias kapitalförvaltning 
 
Skandias kapitalförvaltning består av Skandia Liv Kapitalförvaltning, Skandia Fonder samt Skandia 
Investment Management (SIM). Skandias kapitalförvaltning förvaltar ca 600 miljarder och har ca 80 
anställda.  Skandia Investment Management (SIM) förvaltar ca 400 miljarder på uppdrag av Skandia Liv och 
Skandia Fonder och har 43 anställda. 
 

Om rollen  
Skandia Investment Management söker en senior förvaltare där huvuduppdraget är att ansvara 
för förvaltningen av Skandias blandfonder med ett totalt förvaltat kapital på ca. 30 miljarder. 
 
I rollen ingår också att stötta Skandia Liv avseende både taktiska allokeringsmandat och den 
långsiktiga strategiska allokeringen.  
 
Tjänsten rapporterar till VD för SIM, och innefattar visst personalansvar.  
 

Din profil 
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, stort intresse för kapitalmarknaden samt 
mångårig och framgångsrik erfarenhet från aktiv positionstagning/förvaltning av likvida 
tillgångar. Du bör även ha erfarenhet av att, under eget mandat och på uppdrag av andra enheter, 
ansvara för att driva allokeringsrelaterade frågor/problemställningar som kräver kvalificerad 
finansiell teoretisk och kvantitativ kompetens. 
 
Tidigare personalansvar är meriterande. 
 
För att lyckas i rollen bör du ha: 

• Dokumenterad erfarenhet från kvalificerad förvaltning av likvida tillgångar som aktier och 
räntebärande instrument 

• Gedigen erfarenhet av att hantera risk och egna positioner samt den mentala press som 
placeringsbeslut och aktiva positioner ofta medför 

• Intresse av att leda en enhet med mycket kvalificerade specialister 

• God samarbetsförmåga och vilja att involvera/interagera med övriga delar av 
förvaltningsverksamheten.  

• God kommunikationsförmåga 

• Starkt intresse att identifiera affärsmöjligheter och utveckla förvaltningen 

• Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav 
 
Som person är du noggrann, ansvarstagande, strukturerad och målfokuserad och trivs att arbeta 
med andra i team. Viktigt är också att du är prestigelös och både engagerad i ditt eget arbete, och 
att utveckla andra. 
 

Din Ansökan 
I denna rekrytering samarbetar Skandia med Lager & Partners. Ansök via kontaktformulär på 
Lager & Partners hemsida snarast, dock senast den 24/4, märk din ansökan ”SIM”. Har du frågor 
om tjänsten är du självfallet välkommen att kontakta Niclas Näslund på Lager & Partners, telefon 
0706-240912 alt 08-40764 60. 

https://www.lagerpartners.com/kontakt

