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Vill du jobba i gränslandet mellan kommunikation och finans tillsammans med oss på Fogel &
Partners? Vi söker dig som är nyutexaminerad eller med ett par års arbetslivserfarenhet. Hos Fogel
& Partners får du en brant utvecklingskurva och möjligheten att snabbt börja arbeta med komplex
kommunikation i affärskritiska situationer såsom finansiella transaktioner, kriser och företags
förändringsresor.
Vi utökar vårt team och söker en Associate som vill utvecklas inom strategisk kommunikation. Vi
är ett sammansvetsat och prestigelöst team på 16 personer som jobbar hårt för våra kunder
samtidigt som vi har roligt tillsammans. Som Associate hos oss kommer du att arbeta med
börsbolag och internationella aktörer i komplexa projekt. Fogel & Partners arbetar med
kommunikationsrådgivning inom fyra huvudsakliga områden; Transaktioner, Corporate
Communications, Corporate Positioning och Krishantering.

I rollen ingår att:
• Genomföra research, nulägesanalyser och identifiera kommunikationsbehov för
existerande och potentiella kunder
• Arbeta löpande i projekt samt planera och styra arbetsprocesser
• Ta fram och implementera övergripande kommunikationsplaner
• Bygga relationer med bolagsrepresentanter, rådgivare och media

Du får goda möjligheter att växa i din roll och ta ett större ansvar i projekt över tid samt vara
kontaktperson mot Fogel & Partners kunder i det dagliga arbetet.

Den vi söker:
• Har en högskoleexamen i ekonomi, finans, statsvetenskap, juridik och/eller
kommunikation
• Har kunskap och intresse av kapitalmarknaden
• Är intresserad av alla former av kommunikation och att strategiskt stärka våra kunders
position
• Är beredd att utföra olika typer av uppgifter, högt som lågt, med kvalitet och positiv attityd
• Är digital native och uppdaterad i det snabbt föränderliga medielandskapet
• Vill arbeta dedikerat och verka tillsammans med andra då mycket av firmans arbete sker i
team
• Är allmänbildad och intresserad av näringsliv, kapitalmarknad, samhälle och media

•

Har relevant arbetslivserfarenhet innan, under eller efter studierna

För att lyckas hos oss krävs driv och stresstålighet men också analytisk förmåga och noggrannhet.
Du är även en god skribent, och talar och skriver flytande på svenska och engelska.

Du kan förvänta dig:
• En prestigelös arbetsplats med högt tempo och goda möjligheter att växa och utvecklas
• Ett företag som anlitas i de mest komplexa situationer av internationella och svenska bolag
• En brant inlärningskurva där du får stort ansvar från din första dag
• Att bli en del av vårt sammansvetsade team där vi stöttar och lär av varandra, där målet
alltid är att leverera högsta kvalitet till våra kunder
• Möjlighet att bygga ett ovärderligt kontaktnät genom Fogel & Partners nätverk på några av
Sveriges mest välrenommerade bolag
• Möjlighet till internationellt utbyte via Global Partnership
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till rekrytering@fogelpartners.se
Intervjuer genomförs löpande.
Fogel & Partners är en av Sveriges ledande rådgivningsfirmor inom strategisk kommunikation.
Våra medarbetare har många års erfarenhet av M&A, börsnoteringar och kriskommunikation,
samt strategisk kommunikationsrådgivning till bolag och ägare. Vi är verksamma på en
internationell marknad och arbetar med både nordiska och globala kunder. Fogel & Partners är
Associate Partner i nätverket the Global Partnership med Finsbury, Hering Schuppener och
Glover Park Group. Nätverket ger våra kunder tillgång till över 500 kommunikationsexperter på
16 kontor över hela världen – bland annat i New York, London, Frankfurt, Bryssel, Berlin,
Washington, Hongkong och Beijing.

