Junior Konsult inom FinTech
Har du nyligen tagit din examen eller blir färdig till sommaren? Vill du arbeta på
ett snabbväxande FinTech-bolag? Är du en person som tar dig an nya utmaningar
med stor passion och som strävar efter excellens i allt du gör? Perfekt, då har du
kommit rätt!
SkySparc är ett snabbväxande företag inom FinTech som vunnit DI’s Gasellutmärkelse ett
flertal gånger och som utsetts till Superföretag av Veckans Affärer. Vi arbetar med ledande
kapitalförvaltare, banker, centralbanker och treasury-avdelningar och erbjuder
kompletterande programvara, outsourcad support och en rad finansiella och tekniska
konsulttjänster. Den dagliga arbetsmiljön inkluderar bland annat arbete med komplexa
finansiella managementsystem och dataanalys.
Vi söker nu efter nyexaminerade konsulter med start i juni eller till hösten 2022.
Arbetsbeskrivning
•

SkySparc är konsulter mot verksamheter som sysslar med till exempel upplåning,
utlåning och finansiell riskhantering. Våra kunder är därmed banker och storbolag
med motsvarande bankfunktioner, världen över. Vi hjälper kunderna med den ITrelaterade verksamhet som ofta inte är del av deras vardagliga sysslor, till exempel
automatisering av olika typer av processer, testning av system efter
uppgradering/konfigurering, utveckling av finansiella rapporter, med mera – allt som
syftar till att utveckla och förbättra kundernas användning av sina finansiella system.

•

Under ditt första år kommer fokus vara att lära dig rollen som konsult genom att
bland annat delta i kundprojekt och lära dig SkySparcs produkter och arbetsmetoder.
På sikt kommer du att ta dig an större ägandeskap i kundprojekt och fördjupa dina
kunskaper inom områden som du brinner lite extra för.

•

Före pandemin reste vi mycket i tjänsten. Exakt i vilken utsträckning detta kommer
att ändra sig i och med att världen öppnar upp igen är svårt att säga i dag. Tills
vidare ska du därför vara beredd på att resor i tjänsten ingår.
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Karriär
•

Som nyutexaminerad kan det vara svårt att veta i vilken riktning man vill utvecklas
åt. Hos SkySparc finns möjligheter att fördjupa dig mot de områden som just du
fattar tycke för, exempelvis finans, IT eller ledarskap. Här kan läsa mer om några av
dina kollegor och vilka karriärval som de har gjort.

•

I ditt arbete hos SkySparc kommer du i kontakt med några av världens största bolag
och deras treasury-funktioner. Du kommer fördjupa dina kunskaper inom finansiella
marknader, banksektorn, finansiella system och lära känna konsultbranschen.

•

SkySparc har en utarbetad karriärväg som bidrar till att du får goda förutsättningar
att utvecklas och tilldelas nya ansvarsområden.

Dina kompetenser
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, intresse för
tjänsten samt SkySparc som företag. Du motiveras troligtvis av att lösa utmanande
problem, inspirera kollegor och att bidra till förbättrade arbetsprocesser. Du är analytisk,
flexibel och kommunikativ.
Utöver det tror vi att du för närvarande läser din masterutbildning inom relevant område
som till exempel ekonomi, industriell ekonomi, teknisk fysik eller matematik. Vi ser det som
ett stort plus om du har läst IT-relaterade kurser mot exempelvis finansiell analys,
dataanalys, programmering eller databaser.
Du har även mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Övrig information
•
•
•
•
•
•

Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid. Inledande provanställning om sex månader.
Placering: Birger Jarlsgatan, centrala Stockholm.
Arbetstider: Kontorstider. Beroende på önskemål från de kunder du arbetar med
samt pandemins utveckling kan det förekomma resor i tjänsten.
E-maila din ansökan till hr@skysparc.com. Bifoga CV och kopia på betyg från
universitet och gymnasium. Vi behandlar alla ansökningar löpande.
Läs gärna mer om SkySparc på vår hemsida.
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