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Inledning 

Länsförsäkringar Skåne är lite annorlunda. Vi ägs nämligen av våra kunder. Varje gång vi har kontakt 
med en kund så pratar vi också med en av våra ägare. Det ställer lite högre krav än vanligt, men det 
är också det som gör det så roligt. 

Länsförsäkringar Skåne är försäkringsbolag, bank, och fastighetsförmedling under ett och samma tak. 
Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. 
Vi ökar tryggheten för över 400 000 kunder och allt fler upptäcker fördelarna med att samla sin 
ekonomi och sina försäkringar hos oss. 

 

Ansvar 

 Du kommer att arbeta brett och bistå bolaget med juridisk rådgivning inom Bolagsjuridiks 
ansvarsområden. Du kommer att granska och upprätta avtal, tolka och tillämpa lagar och andra 
regler, delta i projekt och arbeta med vårt interna regelverk. Du rapporterar till VD och kommer ha 
styrelsesekreteraruppdraget i vårt bolag. 

Du erbjuds en spännande roll som bolagsjurist hos en unik arbetsgivare inom bank- och försäkring. Vi 
sätter höga mål och du får fullt stöd för att lyckas. Vi har en värdegrund där vi ställer upp för 
varandra som gör att vi stärker gruppkänslan och dig som individ. Mångfald värderas högt i vår 
verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid. 

  

 



 

 

 

Vem är du? 

Vi vill att du är en senior jurist med en jur kand-examen, gärna tingsmeritering eller annan likvärdig 
arbetslivserfarenhet och mångårig erfarenhet av affärsjuridiskt arbete vid advokatbyrå eller företag. 
Vi ser också gärna att du har kunskap och erfarenhet av ett eller flera av de regelverk som berör 
bank-, försäkrings- eller värdepappersmarknadsområdet. Erfarenhet av kapitalförvaltningsrelaterad 
juridik är meriterande. 

Som person är du strukturerad, resultatorienterad och har hög arbetskapacitet.  Vidare är du positiv 
och har god samarbetsförmåga, integritet och ett prestigelöst förhållningssätt. Din kommunikativa 
förmåga hjälper dig att skapa positiva relationer med kollegor och externa kontakter samt att föra 
fram ditt budskap på ett pedagogiskt och tydligt sätt. Du är analytisk och talar och skriver både 
svenska och engelska obehindrat. Vi sätter högt värde i att du är initiativrik, proaktiv, 
lösningsorienterad och ansvarstagande. 

 

Kunskap, erfarenhet 

x Senior jurist med jur kand-examen 
x Kunskap och erfarenhet av ett eller flera av de regelverk som berör bank-, försäkrings- eller 

värdepappersmarknadsområdet 
x  Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift 

 

Personliga egenskaper 

x Strukturerad 

x Resultatorienterad 

x Hög arbetskapacitet 
x Positiv 

x God samarbetsförmåga 

x Integritet 
x Prestigelös 
x Kommunikativ förmåga 
x Pedagogisk och tydlig 
x Analytisk 
x Initiativrik och proaktiv 
x Lösningsorienterad och ansvarstagande 

 

 

 



 

 

 

Tillträde 

Snarast 

 

Personalansvar 

Inte i dagsläget men tjänsten kan utvecklas till att bli en ledarbefattning med 2-3 medarbetare i 
framtiden. 

 

Placeringsort 

Helsingborg 

 

Vid frågor om tjänsten kontakta Fredrik Carlsson på Management Partners, telefon 0730-394050. 

Din ansökan skickar du till fredrik.carlsson@mpmalmo.com 


