
Förstärkning på deltid till Nordnets HR-team 

 

 

Studerar du till personalvetare och vill arbeta extra parallellt med studierna? Vi söker nu deltidsförstärkning till 

oss på Nordnet HR då vi behöver hjälp med att hantera anställningsavtal, arkivering och en del 

textbearbetning på vårt intranät. 

Vad ansvarar du för? 

Det huvudsakliga uppdraget består i att stödja vår HR Business Analyst med författande och kvalitetssäkring 

av avtal, skapa ordning och reda i våra personalakter samt säkerställa rätt HR-information på vårt intranät. Du 

blir en del i ett större HR-team och får chansen att uppleva hur det är att arbeta inom en HR-funktion i ett 

snabbfotat och digitalt fintech bolag med ambitionen att bygga nästa generations bank och en 

användarupplevelse i världsklass. 

 

Vem är du? 

För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är noggrann, analytisk och van vid att strukturera ditt eget 

arbete. Att ha studerat arbetsrätt och vara bekant med kollektivavtal är en stor tillgång. Du håller ordning och 

reda och tycker om administration. Förutom utmärkta kunskaper i svenska är du bekväm i engelska i tal och 

skrift då vårt koncernspråk är engelska. Kunskaper i övriga nordiska språk är meriterande.  

 

Passar vi för dig? 

Nordnet är ett företag med förankring i alla de nordiska länderna och arbetar tvärs landsgränserna. Vi skapar 

värde för våra kunder genom att erbjuda moderna lösningar som förenklar sparande, investeringar och lån.  

För att trivas hos oss är en nyckelegenskap en positiv attityd och att se lösningar snarare än problem. Du har 

ett övergripande intresse och en förståelse för sparande och värdepapper men också för teknik som 

möjliggörare.  

 

Välkommen med din ansökan! 
Vi vill gärna ha din ansökan så snart möjligt. Har du frågor är du välkommen att maila till Jenny Garneij, Chief 

human Capital Officer på  jenny.garneij@nordnet.se. Till Jenny skickar du också din ansökan tillsammans med 

CV.  

 

Vi vill göra dig uppmärksam om att Nordnet tar kreditupplysning samt genomför utökad bakgrundskontroll på 

slutkandidat.  
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