Nyutexaminerad ekonom till PwC Tax, Pensionsgruppen
Vill du arbeta inom ett högaktuellt område som är i snabb förändring? Vill du känna att du utvecklas
och är full av energi? ... och brinner du för att tillsammans med kunniga och engagerade kollegor
leverera fantastiska resultat till fantastiska kunder? Då kanske du är redo för en karriär inom
PwC Tax.
PwC Tax och Pensionsgruppen växer så det knakar och pensionsfrågorna är ständigt
aktuella, därför söker vi nu en nyutexaminerad ekonom till verksamheten i Stockholm.
Som pensionsspecialist är du en del av ett team som utgör navet på den nordiska marknaden. Teamet
består av en blandning av ekonomer, jurister, statistiker och aktuarier/matematiker.
Du kommer att få ta del av ett omfattande internationellt utbildningsprogram och arbeta med många
olika projekt vilket kommer ge dig en stark kompetensutveckling och värdefulla perspektiv på
marknadens utveckling. Möjlighet till arbete utomlands kommer att ges och tjänsten innebär stora
möjligheter för dig som är beredd att ta ansvar för din egen utveckling.
Arbetet sker tillsammans med erfarna kollegor från PwC:s olika affärsområden: Tax, Advisory och
Assurance och vi verkar i PwC:s globala pensionsnätverk med totalt över 600 pensionsspecialister.
Arbetet innebär bl a att hjälpa kundföretagen att utforma pensionsplaner som överensstämmer med
företagens långsiktiga mål, analys av pensionsrisker, analys i samband med företagstransaktioner,
värdering av pensionsskulder och stöd till PwC:s revisorer i pensionsrelaterade frågor.
Vi letar efter dig som har lätt för att samarbeta, trivs med att arbeta med många olika typer av
frågeställningar i projektform, är intresserad av att arbeta i ett globalt nätverk och ha ett spännande
arbete fyllt av utmaningar och goda utvecklings- och karriärmöjligheter.
För att lyckas i rollen har du goda kunskaper i Excel, en naturlig fallenhet för att organisera ditt arbete
och är gärna delaktig i att planera aktiviteter, sätta upp tidsramar och följa upp dessa. Du behärskar
engelska i både tal och skrift och det är meriterande om du även talar fler språk.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga. Du har driv och jobbar gärna tillsammans med andra
för att leverera resultat och uppfylla våra kunders förväntningar. Du tycker om och har förmågan att
skapa relationer och nätverk både internt och externt. Du är observant på mål och att leverera med
kvalitet. Du har intresse av att förstå de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och ser det
som naturligt att hålla dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt område. Du är resultatinriktad samt
beredd att ta initiativ.
Hos PwC ingår du i ett starkt socialt nätverk som arbetar tillsammans med intressanta och utmanande
arbetsuppgifter. Din personliga utveckling är viktig och PwC arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och individuella karriärplaner.
Vi söker dig som är engagerad och förväntansfull inför de möjligheter som PwC erbjuder och som har
potential och vilja att utvecklas inom organisationen.
Läs gärna mer om oss och hur vi hjälper våra kunder på www.pwc.se – men framför allt vill vi veta mer
om dig. Skicka din ansökan med personligt brev, CV samt betyg från universitet till oss senast 4 maj
men gärna tidigare då vi gör ett löpande urval. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att
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kontakta de ansvariga för rekryteringen inom PwC: anna.gustring.boman@pwc.com och/eller
tom.ekberg@pwc.com.
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