Aktieintresserad?
Nordic Growth Market AB söker till sin Marknadsövervakning studenter med äkta
intresse för börshandel och värdepappersmarknaden för extraarbete.

ARBETSBESKRIVNING

Vi erbjuder en unik chans att arbeta på en riktig börs och samtidigt på ett mindre
företag. Du kan få in en fot på värdepappersmarknaden och erhålla värdefull
erfarenhet av handel med finansiella instrument.
Marknadsövervakningen är en av hörnstenarna i börsens verksamhet. Vi lever i varje
ögonblick mitt i det som händer på marknaden och vår uppgift är att se till att de
noterade bolagen, banker och värdepappersbolag som deltar i handeln följer de
regler som gäller, så att marknaden kan känna förtroende för verksamheten på
NGM. Övervakningen av handeln sker i realtid med hjälp av ett sofistikerat
övervakningssystem.
Den
syftar
i
första
hand
till
att
upptäcka
marknadsmanipulationer och insiderhandel.
Du studerar till ekonom eller jurist och har ett stort intresse för finansmarknaden och
egen erfarenhet av värdepappershandel. Extra meriterande är erfarenhet av handel
med derivat såsom Warranter, Certifikat, Mini futures etc. Arbetet kräver att du är
pålitlig, engagerad och har ett stort mått av integritet. Du behöver också vara
stresstålig. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i
skrift.

OM NGM

NGM-börsen är en av Sveriges två auktoriserade börser med tillstånd från
Finansinspektionen. Vi erbjuder notering och handel med värdepapper såsom aktier
etp:er, strukturerade produkter och obligationer. Som börs är vi en naturlig
mötesplats för aktörer som erbjuder värdepapper och investerare. Vi grundades
1984 och har under åren hetat både Stockholm Börsinformation (SBI-listan) och IM
Innovationsmarknaden. Sedan 2001 heter vi Nordic Growth Market (ofta kallat NGMbörsen eller NGM). Vi är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, en av Europas
ledande börser inom flera segment, och har verksamhet i hela Norden (Sverige,
Finland, Norge och Danmark).

ÖVRIG INFORMATION

Tillträde: Månadsskiftet oktober/november 2018
Omfattning: Deltid
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Centrala Stockholm
Ansökan: Välkommen med din ansökan till markus.ramstrom@ngm.se, senast 201810-25. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före
sista ansökningsdatum.
Upplysningar: Vid frågor gällande arbetsbeskrivning eller avtal vänligen kontakta
Markus Ramström, Head of Market Surveillance, markus.ramstrom@ngm.se
Vi avvisar respektfullt oönskade erbjudanden från rekryterings- och/eller
annonseringsleverantörer.

