
   

 

SENIOR WEALTH MANAGER 

Pensum Asset Management söker en erfaren Wealth Manager med placering vid vårt 
Stockholmskontor.  
 
 
Pensum Asset Management 
Pensum AM erbjuder förmögenhetsförvaltning till företag och privatpersoner. Våra kunder har i regel ett 
finansiellt kapital som överstiger 5 miljoner kronor och vill ha en heltäckande service kring förvaltningen. Vi tar 
betalt direkt av våra kunder och får inga former av provisioner från våra samarbetspartners, så vi kan därför 
klassificera oss som en fristående rådgivare. Vi har ett fullständigt fokus på kundnytta i hela vår affärsprocess. 
 
Senior Wealth Manager 
I rollen som Wealth Manager kommer du att dels sköta om de befintliga kunder som du har ansvaret för samt 
aktivt arbeta med nykundsbearbetning från ditt befintliga nätverk. Du har förmågan att förmedla dina ingående 
kunskaper om den finansiella marknaden på ett pedagogiskt sätt och kan på så vis underlätta kundernas 
investeringsbeslut.  
 
Våra önskemål 
Vi ser gärna att du har arbetat som senior finansiell investeringsrådgivare eller private banker med inriktning mot 
förmögenhetsförvaltning. Via din arbetslivserfarenhet så har du skapat befintliga kundrelationer och ett brett 
personligt nätverk. Vi förutsätter att du har en akademisk bakgrund med inriktning mot ekonomi eller juridik.  
 
Om oss 
Pensum grundades år 2002 inom Erik Penser koncernen med målet att skapa en oberoende och engagerad 
Finansrådgivare. Idag är Pensum en betydande aktör på finansmarknaden men fortfarande en fristående och 
personlig rådgivare. Pensum erbjuder hög kompetens och service inom mäkleri, kapitalförvaltning, corporate 
finance och försäkring. I arbetet med våra kunders kapitalförvaltning jämför och utvärderar vi kontinuerligt 
utbudet av olika produkter och tjänster på marknaden. Vi står fria att grunda våra rekommendationer på varje 
kunds unika situation. Pensum är idag 50 anställda på våra kontor i Luxembourg, , Stockholm, Oslo och 
Fredrikstad. 
 
Vill du veta mer? 
För att få en mer komplett bild över tjänsten kan du kontakta vår VD Olof Svensson via telefon: 070-287 39 95 
 
Besök även vår hemsida på www.pensum.se 

 

 
Din ansökan 
Vi ser gärna att du snarast inkommer med din ansökan, då urval kommer att ske löpande. Den bör innehålla CV 
samt ett personligt brev och ska skickas till Olof Svensson via mail: olof.svensson@pensum.se  
 

 

 

 

 

 

http://www.pensum.se/

