OM TJÄNSTEN
RegTech-bolaget Scila AB, som levererar systemlösningar för compliance, risk
och anti-money laundering (AML) för finansiella marknader, söker nu två drivna
och engagerade medarbetare för flexibelt deltidsarbete med start omgående,
samt möjlighet till erbjudande om fast anställning med start 2022.
Våra kunder inkluderar banker, börser, myndigheter, energibolag samt andra
aktörer på den finansiella marknaden. Vi är ett snabbväxande teknikföretag som
agerar på en global marknad och är ledande inom vår nisch.
Är du i slutet av dina studier med ett affärsmässigt synsätt, intresse för IT och finansiell
handel och med en förmåga att se kundnytta och helhet i ditt arbete så är det dig vi söker.
ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta nära säljteamet och säljchef med varierande arbetsuppgifter som
relaterar till existerande och nya kunder. Du kommer förväntas att bland annat:
- Lära dig hur branschen fungerar och vad våra kunder efterfrågar
- Delta i försäljningsarbete mot internationella kunder i finansbranschen
- Förstå hur systemen fungerar och vad de användas till
- Göra research och sammanställa information för kundcase
- Producera material (PowerPoint, Word) som används i försäljningsarbetet
- Uppdatera dokumentation kopplat till systemet
- Ta initiativ till nya projekt inom försäljning och marknadsföring
Du kommer att få möjlighet att arbeta nära internationella globalt kända kunder i
finanscentrum så som London, Chicago, Singapore, Frankfurt och New York.
VI SÖKER DIG SOM
Vill få en chans att arbeta med affärskritiska frågor i ett snabbväxande företag på en
global marknad. Du är nyfiken, har ett kommersiellt tänk, förståelse för IT och en vilja att
förstå vår verksamhet och våra kunder.
Du är i slutet av din universitetsutbildning (ca 1 år kvar) och har erfarenhet eller intresse
av finansiella marknader och IT.
Om du är en bra match för vår verksamhet kommer det finnas möjlighet till heltidsanställning
efter avslutad utbildning. Det är även en fördel om du kan tänka dig en längre period för
utlandstjänstgöring (Nordamerika eller Asien). Detta gäller vid heltidsanställning.
Du behärskar avancerad engelska och svenska i både tal och skrift.
Vi sitter i fräscha lokaler på Sveavägen 17. För mer information om bolaget se http://scila.se
Skicka din ansökan (CV + betyg) och eventuella frågor till:
Lars Gräns Rodhe – Head of Sales
lars.grans@scila.se

