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Kommunikatör till CB Fonder 

 

Om CB Fonder  

Bolaget grundades 1994 och är ett fritt och oberoende förvaltningsbolag som står under tillsyn av 

Finansinspektionen. Bolaget förvaltar drygt 850 MSEK via två fonder: europafonden CB European 

Quality Fund och miljöfonden CB Save Earth Fund. Alla investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart 

ramverk och bolagets förvaltningskoncept bygger på en långsiktig och verkligt aktiv förvaltning 

(oberoende av index). Vårt kontor är beläget centralt i Stockholm. Läs mer om oss och förvaltningen på 

www.cbfonder.se. 

 

Arbetsuppgifter 

Bolaget är idag aktivt i flera digitala mediekanaler och vill med din hjälp bygga vidare på satsningen och 

förstärka närvaron. Därför söker vi nu en Kommunikatör som vill planera, utveckla och publicera inlägg 

i dessa kanaler. I rollen som Kommunikatör arbetar du operativt med olika typer av marknadsförings- 

och kommunikationsaktiviteter för att stärka våra kundrelationer. Du kommer att ta fram och publicera 

PR- och marknadsföringsmaterial, med tonvikt på sociala medier. Du arbetar hela vägen från planering 

och innehållsproduktion till genomförande och uppföljning av aktiviteter. 

Anställningen är en deltids-/timanställning med möjlighet till heltids-/tillsvidareanställning. 

 

Vad vi söker 

 Intresse för finans- och hållbarhetsfrågor. 

 Stor passion för marknadsföring i allmänhet och via sociala medier i synnerhet (Facebook, 

LinkedIn och Twitter). Du ligger själv i framkant som användare. 

 Vass skribent som kan förmedla information på ett tilltalande och förståeligt sätt på både 

svenska och engelska och anpassa det utefter olika kanaler och målgrupper. 

 Kreativ och har en hög innovationsförmåga samt bra på att prioritera och arbeta självständigt 

och lösningsorienterat. 

 God kunskap kring hur man på bästa sätt mäter och följer upp inlägg och kampanjer i de olika 

kanalerna. 

 

Ansökan 

Skicka din ansökan snarast möjligt, dock senast den 9 januari 2017, till info@cbfonder.se. Intervjuer 

kommer att ske löpande. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta vd Alexander Jansson, 

alexander@cbfonder.se. 
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