Andra AP-fonden i Göteborg söker en
Analytiker – Alternativa Investeringar
Tänk att få möjlighet att arbeta hos en kapitalförvaltare i världsklass!
På Andra AP-fonden känner alla att de har ett stort värde och att fondens värderingar - långsiktigt
värdeskapande, ansvar, respekt och ständiga förbättringar är en värdegrund som alla delar och lever
efter. Här kommer du få möjligheten att lära, utvecklas och utmanas av oerhört engagerade, kunniga
och kreativa människor.
Om Andra AP-fonden
Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar nästan 350 mdkr inom i
princip alla tillgångsslag och över hela världen. Fonden är en trygg och stabil kapitalförvaltare som har
ett viktigt uppdrag från riksdagen – att förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största
möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Andra AP-fonden är en attraktiv
arbetsgivare med nära 70 medarbetare, som alla arbetar centralt i Göteborg. Några av de främsta inom
sina respektive områden arbetar på fonden, som förvaltare, analytiker och andra specialister. Läs
gärna mer på www.ap2.se.
Om Andra AP-fondens kapitalförvaltning
Andra AP-fondens kapitalförvaltning är uppdelad i sex avdelningar: Alternativa Investeringar,
Aktieförvaltning, Kvantitativa Strategier, Tillväxtmarknadsförvaltning, Investeringsstrategi samt
MEFIX.
Avdelningen Alternativa Investeringar, som ansvarar för knappa 30% (100 miljarder SEK) av
Andra AP-fondens totala portfölj, har som huvudsakliga ansvarsområden investeringar i:
•

Reala tillgångar (fastigheteter, jord- och skogsbruk) - direktägda och via fonder

•

Riskkapitalfonder

•

Externt förvaltade mandat i tillgångsslagen globala aktier, alternativa krediter, alternativa
riskpremier samt kinesiska A-aktier

Till avdelningen, som i dag består av sju personer, söker vi nu en ny medarbetare som åtminstone
inledningsvis kommer att vara fokuserad på fastighetsområdet och investeringar i riskkapitalfonder.
Befattningen är nyinrättad.
Din vardag
Som analytiker blir du delaktig i investeringsprocessen och bidrar med att genomföra analys av
investeringsmöjligheter samt av genomförda investeringar. Baserat på omfattande
informationsmaterial från olika källor skall dina analyser och rekommendationer bidra till
högkvalitativa beslutsunderlag. Vi utvecklar ständigt våra analyser och utvärderingsmodeller och där
kommer du också att spela en viktig roll.

Vem är du?
Vi är ett litet team med stora ansvarsområden så du behöver vara en person med egen drivkraft och
god samarbetsförmåga. Du är initiativtagande och tycker om att ta stort eget ansvar i genomförandet
av dina uppgifter - ofta under tidspress. Du uppskattar att arbeta med varierande uppgifter av både
mer utmanade karaktär likväl som uppgifter av rutinkaraktär. Vi är ett prestigelöst team och vill att du
uppskattar en sådan arbetsmiljö. Arbetet innehåller många externa och interna kontakter vilket kräver
att du har en god social och kommunikativ förmåga.
Du är civilekonom eller motsvarande och har betydande arbetslivserfarenhet som analytiker eller
annan roll med likartade uppgifter.
Andra AP-fonden är globalt ledande inom området ansvarsfulla investeringar (ESG) och vi ser gärna
att du har erfarenhet av att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv.
Du behärskar engelska obehindrat i både tal och skrift. I arbetet ingår internationella resor.
Vill du veta mer?
För mer information och ansökan är du välkommen att kontakta vår samarbetspartner Per Synnes
på TRANSEARCH International, tel 0702-99 15 30 alt per.synnes@transearch.se. Det går bra att
ringa även kväll och helg. Sista ansökningsdag är 27 maj, urval och intervjuer sker löpande. Alla
kontakter hanteras konfidentiellt.

