Har du lyst til at blive en nøglespiller, når MCL tager chancen på den anden side af sundet? Dygtig dansk jurist
søges med speciale i selskabsret
Om MCL:
Vil du være en del af koncernen ATS Finans, Spotlight Stock Market og Sedermera Fondkommission? Så er stillingen
som jurist hos MCL lige noget for dig!
Som jurist hos os indgår du i et erfarent team af jurister med forskellige baggrunde og erfaringer. Vi tilbyder dig en
udfordrende rolle med varierende arbejdsopgaver. Du kommer til at arbejde i aktiemarkedets centrum sammen med
kompetente og engagerede kolleger. I rollen kommer du til at arbejde med værdipapir-, børs- og aktieselskabs retslige
problemstillinger, i mange tilfælde retslige redegørelser, men også sædvanlig corporate finance-relateret jura.
Dine arbejdsopgaver:
Du kommer til at arbejde med flere spændende juridiske problemstillinger i relation til MCL´s virksomhed. Stillingen giver
således en fantastisk mulighed for at deltage i forskellige sager og projekter og få indblik i den jura, som styrer en
finansiel fornuft gennem Sedermera Fondkommission og en markedsplads gennem Spotlight Stock Market, hvilke indgår
i samme koncern som MCL. Arbejdet kommer først og fremmest til at omfatte sager af virksomhedsjuridisk karakter,
blandt andet i samarbejde med børsnoteringer og kapitaliseringer af noterede virksomheder. Du skal være komfortabel
med selvstændigt at kunne håndtere virksomhedsjuridiske sager. Du kommer til at have en hel del kommunikation med
repræsentanter for forskellige spændende firmaer, aktieejere og børsmedlemmer samt være en del af retslige
redegørelser inden for børs- og aktieselskabsret.
Du kommer desuden til at få mulighed for at arbejde med spørgsmål vedrørende emissionshåndtering for både
børsnoterede virksomheder og virksomheder som skal noteres, samt bistå med regelefterlevelse og intern styring.
Kvalifikationer:
Vi søger dig som har en dansk juristeksamen eller en cand.merc og frem for alt har en engageret og dygtig
personlighed! Hos os på MCL holder man af højt tempo og ambitiøse ansatte, hvor hårdt arbejde virkelig belønnes! Her
har man taget bureauverdenen til det næste trin og søger dermed ansatte, der brænder for kreativitet og som føler sig
stolte over MCL´s nøgleord – tryghed til kunden og nytænkning i branchen -.
Du har mindst 0,5-2 års erfaring med at arbejde med selskabsret. Du er vant til at holde møder og kan udføre tilhørende
dokumentation. Du er en god kommunikatør både i tale og skrift på dansk. Kan du en del svensk er det kvalificerende.
Du har en stor interesse for erhvervslivet og værdipapirmarkedet. Du er en holdspiller, der godt kan lide at arbejde hen
mod fælles mål, men som også kan forvalte eget ansvar.
Erfaring fra arbejde hos Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller værdipapirsinstitutter er særligt kvalificerende. Det er,
som tidligere nævnt, kvalificerende med erfaring fra årsmøder, både i private og børsnoterede firmaer.
Hvis du har studeret økonomi eller fordybelseskurser inden for værdipapir-, børs- eller aktieselskabsret er dette
kvalificerende.
Der vil blive lagt stor vægt på personlige egenskaber.
Du tilbydes:
At blive en del af et ekspansivt firma, hvor du får chancen for at arbejde på et højt niveau og udvikles i et positivt og
livligt arbejdsmiljø, hvor du kommer til at spille en vigtig rolle i at udvikle virksomheden i Danmark! Du tilbydes generøse
fordele og du kommer til at blive en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet. Du kommer primært til at sidde i
moderne lokaler på Stortorget i Malmö, men hvis du bor i Danmark er der mulighed for en vis fleksibilitet på dette
område.
Stillingen er en fast stilling på heltid, som indledes med en prøveansættelse.
Tiltrædelse: Omgående, ifølge aftale.
I denne rekruttering samarbejder MCL med Jurek Rekrytering & Bemanning. Da udvalgsprocessen sker løbende, ser vi
gerne at du sender din ansøgning så snart som muligt.
Ved spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ansvarshavende rekrutteringskonsulent Karin Thorstensson
på telefon: 073-980 69 27 eller karin.thorstensson@jurek.se
Bemærk at vi ikke tager imod ansøgninger via mail.
Du er meget velkommen til at søge denne stilling via vores hjemmeside www.jurek.se. Vi ser frem til at høre fra dig
allerede i dag!
Sidste ansøgningsdag
Vi interviewer løbende, så vent ikke med at sende din ansøgning!
Om Jurek:
Jurek Rekrytering & Bemanning er et stærkt voksende firma med fokus på fleksible og kundetilpassede rekrutterings- og
bemandingsløsninger. Gennem vores nytænkende og entreprenørielle arbejdsmåde er vi unikke i Sverige i dag. Vores
opgaver er først og fremmest inden for jura, økonomi, HR/Administration samt marked og management.

