
   

 

Finansintresserad Redaktör/Kommunikatör           

till Nordic Growth Market - på deltid  

 

Är du duktig på att planera, producera och anpassa innehåll för digitala kanaler? Har du 

erfarenhet och/eller god kännedom om finansmarknaden och aktiehandel? Då kan rollen 

som Redaktör/Kommunikatör för NGMs webb och sociala medier vara något för dig. Vi 

erbjuder ett variationsrikt arbete i en händelsestyrd verksamhet och söker dig som har 

erfarenhet av redaktionellt kommunikationsarbete inom finansbranschen, är driven och har 

intresse för att arbeta med text, foto och film. Uppdraget är på deltid (50%) tillsvidare. Vi 

söker dig som har möjlighet att fakturera från eget bolag. 

 

Nordic Growth Markets är en av de ledande nordiska börserna med mer än 30 års 

erfarenhet som en dedikerad partner för tillväxtbolag. Vi har stor förståelse för 

entreprenörens utmaningar och möjligheter och vill därför vara en stabil partner under 

tillväxtresan. Genom våra marknadsplatser i Sverige, Danmark, Finland och Norge 

tillhandahåller vi handel i mer än 15 000 instrument som aktier, obligationer, AIF:er och 

derivat. Vi är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, en av Tysklands största 

marknadsplatser för privatpersoner. 

 

Läs mer om oss på www.ngm.se 

 

Arbetsbeskrivning 

I rollen som Redaktör/Kommunikatör för webb och sociala medier på NGM  ansvarar du för 

att samordna vår externa kommunikation. Du planerar, producerar och anpassar innehåll för 

digitala kanaler (webb och sociala medier) genom text, film, foto och enklare grafiska 

element. I rollen ingår även arbetsmoment såsom textproduktion och budskapsförmedling. 

Du kommer att planera, genomföra och följa upp digitala kommunikationsinsatser och 

ansvara för innehållsförvaltning av de digitala kanalerna. Du stöttar även övriga kollegor med 

bearbetning av extern kommunikation och deltar i utvecklingen av vårt 

kommunikationsarbete. Du arbetar såväl självständigt som tätt ihop med övriga kollegor på 

företaget.  

 

Dina arbetsuppgifter är varierande och inkluderar bland annat att; 

  ansvara för material på våra digitala kanaler 

  ansvara för bearbetning av text, film och foto  

  delta i utveckling av företagets externa kommunikation 

http://www.ngm.se/


   
Kvalifikationer 

Vi ser gärna att du har;  

 eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller motsvarande 

 minst 5 års erfarenhet av kommunikation via sociala medier  

 erfarenhet av kommunikation inom Bank- och Finansbranschen  

 erfarenhet av bearbetning och korrekturläsning av text  

 goda kunskaper om digital kommunikation SEO och SEM 

 praktiska kunskaper av publicering i olika verktyg samt foto- och filmredigering 

 kunskap och erfarenhet av att hantera publiceringsverktyg 

 erfarenhet av Employer Branding  

 mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift 

 

För att lyckas i rollen som Redaktör/Kommunikatör hos oss är det betydelsefullt att du har 

god kännedom om samt intresse för finansbranschen och aktiehandel. För att axla rollen är 

det viktigt att du är initiativtagande, driven och noggrann i ditt arbete. Därtill är du 

samarbetsinriktad men har samtidigt god förmåga till självständigt arbete och får saker 

genomförda snabbt. Rollen kräver att du har gott omdöme vid prioriteringar och beslut och är 

van att arbeta med budget- och tidsplanering. Du har en god kommunikationsförmåga och är 

bra på att nyhetsvärdera och kanalanpassa material. Du är innovativ, kreativ och hittar nya 

och aktuella vägar att kommunicera. Du får stor frihet under ansvar och ett varierande 

uppdrag med stort mandat.  

 

Övrig information 

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse 

 

Omfattning: Uppdrag på deltid (50%) tillsvidare 

 

Arbetstider: Enligt överenskommelse  

 

Arvode: Enligt överenskommelse, fakturera från eget bolag. 

 

Plats: Möjlighet att arbeta från vårt kontor i centrala Stockholm 

 

Ansökan: Välkommen med din ansökan till hr@ngm.se, senast 2020-08-16. Urval och 

intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. 

 

Upplysningar: Vid frågor kontakta hr@ngm.se 

 

Vi avvisar respektfullt oönskade erbjudanden från rekryterings- och/eller 

annonseringsleverantörer. 
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