Sciety söker medarbetare inom Investor Relations
Är du den vi söker
Brinner du för affärskommunikation och har ett par års erfarenhet av att producera
pressmeddelanden och annan affärsinriktad kommunikation? Vill du få en nyckelroll i att
utveckla ett nytt affärsområde i gränslandet mellan corporate finance och life science? I rollen
som Investor Relations Associate kommer du att ansvara för att producera affärsinriktad
kommunikation för olika tillväxtbolag inom life science samt ha en viktig roll vid framtagande av
investeringsmemorandum och liknande.

Arbetsbeskrivning
I rollen kommer du att arbeta tätt med våra kunder för att producera kommunikation som riktar
sig till målgruppen investerare.
•
•

Producera investeringsmemorandum, nyheter och pressmeddelanden i samband med
kapitalanskaffning, inom ramen för vårt affärsområde inom Corporate Finance.
Löpande producera pressmeddelanden, artiklar och annan typ av varumärkesbyggande
kommunikation riktad mot investerare inom ramen för vårt affärsområde Investor
Relations.

Du kommer också att vara delaktig vid planering och uppföljning av kommunikationsaktiviteter
för våra kunders räkning. I rollen kommer du att arbeta nära vår Communication Manager.
Du kommer att få en nyckelroll i uppbyggnaden av vårt affärsområde Investor Relations, vilket
ger stor utvecklingspotential.

Din profil
Vi ser att du är utbildad inom ekonomi eller kommunikation med ett par års erfarenhet av
affärskommunikation, gärna inom investor relations. Det är meriterande om du tidigare har
arbetat inom investor relations på ett noterat bolag eller med kommunikation hos en
fondkommissionär eller inom corporate finance.
Sciety arbetar uteslutande med bolag inom life science så det är av stor vikt att du har ett
intresse för branschen och snabbt kan sätta dig in i olika ämnen. Vidare ser vi att du kan arbeta
självständigt med att producera välformulerad och målgruppsanpassat content.
För att lyckas i rollen bör du vara driven, noggrann och uppskatta ett högt tempo.
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Om Sciety
Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar
erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. Sciety
investerar egna medel i samtliga bolag som genomgått vår urvalsprocess och erbjuder
investerarnätverket att delta på samma villkor. Scietys vision är att innovationer inom life
science ska nå sin fulla potential.
Scietys huvudsakliga affärsområde är kapitalanskaffning men kommunikation har varit en viktig
del av verksamheten sedan start vilket har lett till att vi lagt till Investor Relations som ett nytt
affärsområde där vi ser stor potential.

Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjlighet, med hänsyn till
eventuell uppsägningstid. Sciety sitter i centralt belägna lokalen vid Östermalmstorg i
Stockholm.
Låter det intressant? Ansökningarna kommer att hanteras löpande, sista ansökningsdag är 1
mars 2021. Välkommen med ansökan och CV till career@sciety.se. Vid frågor, kontakta Andreas
Lindblom, andreas.lindblom@sciety.se.
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