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Intern till CB Fonder 

 

 

Om CB Fonder  

CB Asset Management AB (CB Fonder) grundades 1994 och är ett fritt och oberoende förvaltningsbolag 

som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget förvaltar drygt 800 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 på Strandvägen i Stockholm. Läs 

mer om oss och förvaltningen på www.cbfonder.se. 

 

Arbetsuppgifter 

Huvudfokus ligger på att vidareutveckla vår miljöfond CB Save Earth Fund på sociala medier (framförallt 

Facebook), men ett tänk gällande hela bolagets digitala profil (t ex Google AdWords) ska genomsyra 

arbetet. Att utveckla bolagets hemsida och presentationsmaterial samt hjälpa till med att ta fram 

annonser (digitalt och print) ingår också i arbetsuppgifterna. Rörlig media kan också komma i fråga. 

Arbetstiderna är flexibla och arbetsbelastningen varierande. Anställningen är en deltids-/timanställning 

med start andra kvartalet 2016. 

 

Vad vi söker 

Vi söker dig som studerar inom kommunikation/marknadsföring. Vi ser gärna att du har tidigare 

erfarenhet och kan visa på projekt du drivit och resultat du åstadkommit. Erfarenhet från och intresse 

för finansbranschen är meriterande. Vi är ett mindre team vilket kräver förmåga till nära samarbete samt 

att du är social och har lätt för att kommunicera i tal och skrift. Vi förutsätter att du är kreativ, har stark 

drivkraft och vilja att ta egna initiativ. 

 

Ansökan 

Skicka din ansökan snarast möjligt, dock senast den 2 maj 2016, 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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