IR-ansvarig till
Magnolia Bostad
Har du vad som krävs för att ta Magnolia Bostads Investor Relationsarbete till nästa nivå?
Nu söker vi en IR-ansvarig för ett vikariat under ett år.
Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och
studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Bolaget har 80 medarbetare
på kontoren i centrala Stockholm och Helsingborg. Magnolia Bostad är en av landets största
bostadsutvecklare med projekt ibland annat Storstockholm, Helsingborg, Malmö, Uppsala, Karlstad,
Göteborg och Eskilstuna. Sedan 2017 är Svenska Vårdfastigheter en del av Magnolia Bostad.
Magnolia Bostad sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på insidan så att människor ska
trivas och ha råd att bo. Tilltalande utsida, samtida arkitektur och väl genomförda projekt skapar
ett attraktivt erbjudande för landets kommuner och våra investerare. Bolagets hus ska stå i många
generationer. Magnolia Bostads arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt
som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Läs mer om Magnolia Bostad på magnoliabostad.se

Om tjänsten

I rollen som IR-ansvarig agerar du både strategiskt och operativt med övergripande
ansvarig för bolagets IR-funktion, i nära samarbeta med ledningen, affärsutvecklare och
kommunikationsavdelningen. I arbetsuppgifterna ingår att projektleda och driva framtagning av
bolagets årsredovisning och kvartalsrapporter. Du producerar pressreleaser och texter samt innehåll
till samtliga rapporter samt presentationsmaterial som härrör till rapporteringstillfällen. Du ansvarar
för all compliance mot börsen, kvalitetssäkrar samt ansvarar för investerar- och analytikerträffar,
projektleder bolagstämmor samt håller i övriga börskontakter. En viktig del av arbetet är att arbeta
fram och genomföra årsplan för bolagets IR-arbetet.

Din Profil

För att lyckas i rollen som IR-ansvarig ser vi gärna att du har en gedigen erfarenhet av tidigare IRarbete på ett börsnoterat bolag och att du har hög förståelse för compliance mot börsen. Det är en
fördel om du har erfarenhet från en börsintroduktion. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både
talade och skrivna på svenska och engelska och du är en skicklig och snabb skribent. Som person är du
organiserad och noggrann samt duktig på att arbeta proaktivt.
Du trivs med att arbeta i högt tempo med snabba förändringar och där du ständigt håller dig
uppdaterad genom omvärldsbevakning. Du förblir motiverad och effektiv trots eventuella motgångar.
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning med relevant inriktning.

Tillträde

Omgående.

Övrigt

Uppdraget är ett konsultuppdrag via Hammer & Hanborg på ca 1 år med möjlighet till förlängning.
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