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Om företaget:
zeb.consulting AB - Nordics
The company´s client base ranges from large international banks and insurance companies to small and midsized credit institutions, investment firms, asset managers, payment service providers and fintech companies.
zeb Nordics currently offers solutions within the following areas:
zeb Consulting - offers management consultancy services within areas such as Treasury, Asset Management,
Finance, IT Management & System Integration and Organization & Transformation.
zeb Risk & Compliance – provides advisory services within the areas of Risk Management, Compliance and
Internal Audit, as well as outsourcing of such specific functions.
zeb Financial Law - assists clients with qualified advice and services in the regulatory and legal area, as well
as outsourcing of the client´s legal function.
zeb Nordics attributes its successes in the Nordic market to the excellent methodical knowledge and deep
sector expertise of its consultants which are considered essential for the company´s future development.
Arbetsuppgifter:
zeb.consulting AB söker nu en Senior Consultant inom regulatorisk rapportering (bl. a. Corep och Finrep) till
kontoret i Stockholm. I denna roll kommer du stötta bolaget i olika projekt och utveckla det löpande arbetet
samt samarbetet med finansiella bolag och samarbetspartners som utgörs zebs:s nationella och internationella
kunder. Vi efterfrågar en stark kompetens inom bank- och finans, finansiell rätt samt bolagsrätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en magisterexamen i juridik, ekonomi eller har bakgrund som ingenjör. Du har erfarenhet
av att ha arbetat med EBA:s regulatory reporting Corep och Finrep som inriktning mot likviditets-, kredit- och
marknadsrisk med regelverk såsom IFRS9, CRR/CRD IV och andra relevanta svenska och europeiska
finansiella regelverk. Vi uppskattar även erfarenhet av lokal tillsynsrapportering såsom MFI, standard och
ränterisk. Vi ser även gärna att du har bakgrund inom risk management och accounting och därigenom har en
vana av att ha arbetat med intern riskrapportering, samt konsolidering. Ytterligare är det uppskattat om du har
erfarenhet av olika rapporteringssystem, XBRL konvertering, att bygga macros i excel samt effektivisering av
rapporteringsprocesser.
Som person är du analytisk, flexibel och målinriktad. Vidare är du trygg i din roll och van vid att ta egna
initiativ.
Den person vi söker ska ha:
-

Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet

-

Ett proaktivt förhållningssätt, vara företagsam och pålitlig

-

Vana av att arbeta självständigt, hålla deadlines och leverera hög kvalité

-

Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

-

Utmärkta kunskaper i det engelska språket i både tal och skrift

-

Utmärkt social förmåga samt samarbetsförmåga

-

Vana av att arbeta i en internationell miljö under ett stundtals högt tempo

Du erbjuds:
Du erbjuds en spännande roll i ett internationellt bolag, med möjlighet att växa och utvecklas! Vi sitter i ljusa
och öppna lokaler i centrala Stockholm.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anousheh Abuhamzeh på
Jurek Rekrytering & Bemanning; 0766-33 14 42 alternativt anousheh.abuhamzeh@jurek.se.
Du är varmt välkommen in med din ansökan så snart möjligt. Urval sker löpande och du söker tjänsten via
Jurek Rekrytering & Bemannings hemsida, www.jurek.se.
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