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Till AP7 söker vi nu en Projektledare hållbara investeringar
AP7 är inne i ett expansivt och spännande skede och behöver nu förstärka enheten för kommunikation och
ägarstyrning med en projektledare. Bakgrunden till rekryteringen är bland annat att AP7 under en lång tid haft en
stark tillväxt av det förvaltade kapitalet, vilket i kombination med det ökade fokuset på ESG/hållbarhet som en
integrerad del av förvaltningen, medfört en hög belastning på befintliga medarbetare.
Om tjänsten
Hållbarhetsarbetet på AP7 leds av ansvarig för enheten kommunikation och ägarstyrning, och teamet består i
dagsläget av fyra personer. Hållbarhet är en central fråga inom ramen för AP7s investeringsverksamhet. AP7 arbetar
långsiktigt, både enskilt och tillsammans med andra investerare, i syfte att påverka företag och dess ledningar att
driva verksamheten i en mer hållbar riktning.
Den aktuella tjänsten är inriktad på ägarstyrning, där fokus ligger på att aktivt, i egenskap av projektledare, driva
dialoger med bolag. AP7 investerar globalt och har som målsättning att skapa långsiktiga och bestående förändringar
varför arbetet många gånger sker i nära samverkan med externa samarbetspartners, via gemensamma forum och
andra ledande pensionsförvaltare. Rollen kräver därför både strategiskt synsätt/perspektiv och mycket god förmåga
att hantera och leda projekt. Projekten är ofta av komplex karaktär och med global/internationell prägel.
Utöver den externa delen av arbetet förväntas du också bidra till att höja kunskapsnivån inom fonden och stärka
AP7s roll som normsättare inom hållbara investeringar, samt höja den generella projektledningskompetensen inom
AP7
Vem är du
Efter avslutad examen från universitet och/eller högskola har du minst fem års relevant erfarenhet från större
konsultfirma och/eller kapitalförvaltning på en bank, fondbolag eller pensionsförvaltare. Du har stort intresse och
förståelse för finansmarknaden och hållbara investeringar. Som person analytisk, nyfiken, flexibel och noggrann med
en mycket god samarbetsförmåga. Då tempot stundtals är högt är det också viktigt att du har en god förmåga att
prioritera, strukturera och planera ditt arbete. Tjänsten innebär många externa kontakter och för rollen krävs därför
en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Om AP7
AP7 är en statlig myndighet med uppdrag att förvalta premiepensionsmedel åt svenska folket. Vi är den enda statliga
aktören inom premiepensionssystemet med förvalsalternativet AP7 Såfa. De som avstår från att välja
premiepensionsfonder får automatiskt sina medel placerade i förvalsalternativet. Idag förvaltar AP7
premiepensionen åt fyra miljoner svenskar. Sedan starten har AP7 Såfa gett spararna högre avkastning till lägre
avgift än de privata premiepensionsfonderna i snitt.
AP7 har 30 medarbetare och förvaltar i dagsläget ca 500 miljarder kronor. Vi kan vara en liten och effektiv
organisation eftersom vår ambition är att anlita de skickligaste externa fondförvaltarna i världen samt fristående
leverantörer och konsulter. Här kan du läsa mer om både AP7 och vårt arbete inom hållbarhetsområdet:
https://www.ap7.se/
Ansökan
Vi samarbetar med Lager & Partners i denna rekrytering och urval och intervjuer genomförs löpande, dock senast
den 13 september 2018. Du är välkommen med din ansökan till info@lagerpartners.com. Vänligen märk din ansökan
med ”Projektledare hållbara investeringar” För fler frågor angående tjänsten och processen vänligen kontakta Lager
& Partners på 08–407 64 60 alt via www.lagerpartners.com

