STUDENT FÖR TRADINGÖVERVAKNING SÖKES INFÖR SOMMAREN OCH HÖSTEN
Ampfield är ett litet företag som ligger i framkant i en av världens mest konkurrensutsatta branscher –
algoritmbaserad prop-trading. Vi kan nu erbjuda en intressant tjänst i finansbranschen där du får chansen att
sköta tradingövervakningen av våra handelssystem, följa nyhetsflödet och hålla dig uppdaterad om vad som
driver råvaru- och valutamarknaderna. Tjänsten passar främst dig som kan arbeta självständigt och inte har
något emot att arbeta på kvällstid, nattetid och under semestertider.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som tradingövervakare innebär att du ansvarar för övervakningen av Ampfields handelssystem under
ditt arbetspass. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att administrera larm samt att sköta kontakten med
våra mäklare. Utöver tradingövervakningen ingår även omvärldsbevakning och administrativa arbetsuppgifter så
som avstämningar och kontroller.
Vi vill att du ska kunna jobba 2-3 vardagskvällar i veckan, under röda dagar samt under semestertider. I samband
med tentaperioder är det tillåtet att ägna sig åt studier vid sidan av övervakningsarbetet.
Arbetsplatsen ligger nära Stadions tunnelbanestation. Tjänsten innebär ensamarbete.

VI SÖKER
Arbetet som tradingövervarakare kräver stort tålamod, noggrannhet och att du är mycket ansvarsfull. Goda
kunskaper i engelska och svenska är en förutsättning. Det är meriterande med ett intresse för finans samt tidigare
erfarenhet av nattarbete.
Mycket kommer vara nytt oavsett dina tidigare erfarenheter vilket gör det viktigt att du uppskattar att lära dig
och sätta dig in i nya arbetsuppgifter.

ANSÖKAN
Du är varmt välkommen att söka genom att skicka ditt CV och personliga brev tillsammans med dina betyg till
rekrytering@ampfield.se.

OM AMPFIELD
Ampfield bedriver värdepappershandel för egen räkning. Vi är ett litet företag med god tillväxt i resultat och
omsättning samt mycket hög riskjusterad avkastning.
Vi handlar råvaru- och valutaterminer på amerikanska derivatbörser. Handeln pågår dygnet runt, är algoritmstyrd
och helt automatiserad. Till skillnad från många andra företag i branschen tävlar vi inte om att vara snabbast på
orderläggning. Istället försöker Ampfield vara smartare med bättre matematisk modellering än våra
konkurrenter. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi.
För mer information om bolaget, besök vår hemsida på www.ampfield.se.
Vid frågor om tjänsten eller Ampfield kontakta Henrik Melander (henrik.melander@ampfield.se eller 070 720
96 07).
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