
COMPLIANCEMEDARBETARE TILL JOOL-GRUPPEN I GÖTEBORG

VEM SÖKER VI?

Du behöver vara analytisk och kunna arbeta strukturerat med komplexa fråge
ställningar under eget ansvar. Du har ett stort intresse för finansbranschen och 
kopplingen mellan regelverk och affärsverksamheten. I arbetet ingår kontakter 
med flera av bolagen inom JOOLgruppen, i huvudsak JOOL Securities och fintech
bolaget Hubins.  

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Genomföra löpande kontroller och granskning av den dagliga verksamheten

• Göra bedömningar kring, och förbättra, rutiner och processer i syfte att säker
ställa en god regelefterlevnad.

• Framtagande och utveckling av policys, riktlinjer och rapporter.

• Bistå med utbildningsinsatser gällande lagar, föreskrifter, allmänna råd, 
branschregler samt interna regler och arbetsprocesser.

• Identifiera och värdera regulatoriska risker i verksamheten.

Vi erbjuder dig en spännande tjänst i en växande organisation där du kommer 
att tillhöra ett team bestående av erfarna Compliancemedarbetare. Du kommer 
att arbeta i Göteborg men regelbundna resor, främst till avdelningskontoret i 
Stockholm, kommer vara en del av tjänsten.

BAKGRUND /ERFARENHET

Vi söker främst dig som har juridisk utbildning och som antingen har några års 
arbets livserfarenhet eller är nyutexaminerad. Erfarenhet från finansbranschen 
inom området regelefterlevnad är meriterande, liksom god förståelse för  arbetet 
med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Vi förväntar oss att du 
har gott omdöme, hög integritet, är ansvarsmedveten, tycker om högt arbetstem
po samt har god språklig förmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift.  
Du stimuleras av att arbeta med komplexa frågor och planerar, organiserar och 
prioriterar på ett effektivt sätt.

Vi tillsätter tjänsten så snart som möjligt så vänta inte med din ansökan –  
skicka CV och personligt brev till Anton Allansson, aa@joolgroup.se och Emilie 
Åkerblom, ea@joolsec.se med referens ”Compliance”.

Frågor om tjänsten kan ställas till Anton Allansson (COO) på aa@joolgroup.se / 
0733 84 67 01, eller till Emilie Åkerblom (Legal & Compliance) på ea@joolsec.se / 
0720 808 615. 

JOOL vill vara en attraktiv arbetsgivare och jobbar aktivt med förmånsprogrammet 
”We love our Work”. Inom detta erbjuds möjlighet till träning under arbetstid, på 
egen hand eller tillsammans med kollegor, hälsoundersökningar, tjänstepension 
och andra förmåner som underlättar vardagen. Gruppens kontor i Göteborg och 
Stockholm är centralt belägna samt har moderna och nyrenoverade lokaler.

JOOL är en finansiell företagsgrupp som i huvudsak arbetar med strukturering och distribution av företags obligationer, samt försäkrings-
distribution via dotterbolaget Hubins AB. Gruppen omsatte 2020 ca 175 miljoner SEK och har kontor i bland annat Göteborg, Stockholm, 
 Helsingfors, Köpenhamn och Zürich. Vi söker nu ytterligare en medarbetare inom Compliance till kontoret i Göteborg. 


