Vi söker nu en talang till Magnolia Bostads finansfunktion. I rollen
kommer du stödja bolagets Group Treasurer inom finansiering,
arbeta mycket med Excel och modellering, arbeta med bolagets
skuldportfölj och dess obligationsprogram gentemot finansmarknaden samt likviditet och resultatplanering.

Junior Treasury Analyst till
Magnolia Bostad Stockholm
Om tjänsten
Som Junior Treasury Analyst blir du en del av finansfunktionen och rapporterar till bolagets Group Treasurer. Rollen kräver att du har talang och
stort intresse för Excel och modellering. Tjänsten är med placering på det
moderna kontoret i Stockholm city och du blir en del av Magnolia Bostads
finansavdelning som idag består av 13 personer. Dina arbetsuppgifter
kommer innefatta att:

• Arbeta med företagspresentationer mot banker, samarbets-		
partners och ledningen i Magnolia Bostad.
• Arbeta med koncernens finansiering, samt finansiella risker 		
som likviditets-, kredit- och ränterisker.
• Förvalta och utveckla makromodellen i Excel.
• Bistå arbetet med att göra likviditetsplanering och resultat- 		
prognoser på både lång och kort sikt.
• Fungera som företagets kontaktyta mot banker och övriga 		
intressenter i finansrelaterade frågor.
• Aktivt driva utvecklingen av processer, metoder, strategier och
handlingsplaner för att förbättra verksamhetens treasury.
• Upprätthålla en god information och kommunikation med 		
bolagets affärsutvecklare.
Profil
Vi ser att du som söker är civilekonom, med inriktning finansiering med
0–1 års erfarenhet, gärna med liknande arbetsuppgifter inom bank,
treasury- eller finansfunktion.
För att trivas i rollen och bli en självklar del av Magnolia Bostad är du
driven och positiv med ett starkt finansintresse. Självklart är du analytisk,
resultat- och kvalitetsorienterad samt van att arbeta självständigt.
Vidare är du noggrann och van att hantera komplexa Excel-modeller.

Du har förmåga att hantera stundvis stressiga arbetstoppar på ett
strukturerat och lugnt sätt.
Du är också ansvarstagande, engagerad och trivs i en entreprenöriell
miljö där du är en del av bolagets utveckling och delar Magnolia Bostads
värderingar och vision. Vidare är du kommunikativ, resultatinriktad och
drivs av att alltid leverera på deadlines.
Din ansökan
Vill du bli en del av den framgångsrika koncernen Magnolia Bostad?
Välkommen att söka tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras
av ansvarig rekryteringskonsult Malin Sager, tel. 073-690 36 05 eller
via mail malin.sager@boardtalk.se. Urval och intervjuer kommer att
ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Om Magnolia Bostad
Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges
tillväxtorter och storstäder. Sedan 2017 är Svenska Vårdfastigheter en del av
Magnolia Bostad.
Vi 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. Våra hus ska stå i många generationer.
Vårt 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

