
 

Tundra Fonder söker Compliance Officer 

Tundra Fonder är ett svenskt fondbolag med inriktning mot nästa generations tillväxtmarknader, även kallade 
frontiermarknader. Våra viktigaste investeringsländer innefattar, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Kenya, Egypten och 
Nigeria. Bolaget, som idag förvaltar fem UCITS-fonder men har också tillstånd att bedriva diskretionär 
portföljförvaltning, befinner sig i en stark expansionsfas och söker nu en compliance officer. Utöver huvudkontoret i 
Stockholm bedrivs verksamhet från våra analyskontor i Karachi, Pakistan och Ho Chi Minh City, Vietnam. Förvaltningen 
bedrivs utifrån en hållbarhetsansats där stor vikt läggs vid bolagsstyrning, mänskliga rättigheter och miljöaspekter. 
Tundra har idag 15 medarbetare. 

  

Som Tundras compliance officer har du huvudansvaret för hantering av juridiska aspekter kopplade till förvaltning, 
administration och marknadsföring av fonder samt diskretionär förvaltning i såväl Sverige som i utlandet. En viktig 
komponent är bevakning av förändringar i tillämpligt regelverk. Tundra Fonder befinner sig i en internationell 
expansion, varför delar av arbetet rör bolagets gränsöverskridande verksamhet. Utöver detta ingår bl.a. granskning och 
upprättande av avtal, allmän regelefterlevnad samt kontakt med reglerande myndigheter liksom externa jurister. 

  

Vill du utvecklas som jurist och få inblick i en rad nya arbetsområden och erfarenhet av internationella samarbeten 
utöver din bas inom fondjuridik lämpar sig tjänsten väl. Tjänsten medför stora möjligheter att få sätta sin egen prägel på 
de juridiska delarna av ett entreprenörsdrivet bolag med hög ambitionsnivå och internationell expansion som ledord. 
Arbetet utmärks av frihet under ansvar. 

  

Som kandidat har du: 

• Avlagd juristexamen 

• Ett par års arbetslivserfarenhet av fondjuridik, på fondbolag eller myndighet 

• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift 

  

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du är: 

• Bra på att hålla flera projekt igång samtidigt 

• Noggrann och har en god känsla för detaljer 

• En problemlösare 

• Road av att "äga processen" och ta eget ansvar 

  

Tundra är en multikulturell arbetsplats. Vi välkomnar sökanden av båda könen och uppmuntrar särskilt kandidater med 
utländsk bakgrund att söka tjänsten. 

  

Ansökningsbrev och CV skickas senast den 3 augusti till Jon Scheiber, VD Tundra Fonder, 
jon.scheiber@tundrafonder.se. 

  

Tundra Fonder AB, Birger Jarlsgatan 33, 111 45  Stockholm, Sweden, Tel. +46 8 5511 4570, www.tundrafonder.se 
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