Analytiker
Om Shepherd Energy AB
Shepherd Energy är ett värdepappersbolag auktoriserat av Finansinspektionen i Sverige. Bolaget erbjuder
kapitalförvaltning genom Shepherd Energy Portfolio som är en standardiserade diskretionär
förvaltningsportfölj som möjliggör för institutioner och större privatförmögenheter att investera i europeisk
energi med huvudfokus på nordisk elmarknad och europeisk gas. Shepherd Energy förvaltar också
kraftportföljer åt industriföretag, fastighetsbolag, eldistributörer, kraftproducenter och offentliga förvaltningar.
Bolagets förvaltning grundar sig på analyser gjorda av Shepherd Energys erfarna analysteam som även säljer
analyser till andra förvaltare och intressenter i elmarknaden. Bolaget expanderar och söker nu ytterligare en
analytisk medarbetare med intresse för finansiella marknader och energimarknaden.

Om tjänsten
Shepherd producerar dagligen tre analysbrev som distribueras till ett stort antal kunder som handlar på den
nordiska elmarknaden. Dessa analyser sammanställer och redogör för det samlade marknadsläget vilket
påverkas av rad faktorer såsom väderprognoser, vattenbalans i snö- och vattenmagasin, produktionsplaner för
kärnkraft, prisutveckling på gas- och kolmarknaden, konjunktur och kraftsystemet. Teknisk analys av
marknaden påverkar också prisutvecklingen på marknaden och är ett underlag för framtagande av
tradingstrategier. Som analytiker förväntas du på sikt ta ansvar för att självständigt producera egna analysbrev
samt delta i det gemensamma analyser som görs för att stödja bolagets egna förvaltare som handlar med
elderivat på den nordiska elmarknaden Nasdaq OMX Commodities och europeisk gas på ICE. I och med att
bolaget är litet med en tydlig entreprenörsanda kommer tjänsten att vara bred och personen som söks
kommer förutom analysarbete få arbeta med administration, styrning och kontroll av bolaget och
förvaltningsuppdragen. Det rör sig om ekonomiuppföljning, regelefterlevnadsfrågor och riskhantering samt
varierande projekt och utredningar för bolagets utveckling. För rätt person kommer det även finnas möjlighet
att delta mer aktivt i förvaltningsarbetet vilket just nu är i en expansiv fas.

Arbetsbeskrivning
•
•
•
•
•
•

Analysera och följa prisutvecklingen på den nordiska och europeiska elmarknaden samt andra
anknytande finansiella marknader.
Delta i den dagliga produktionen av Shepherds Energys marknadsanalyser.
På eget initiativ eller på önskemål från förvaltare/kunder göra djupdykningar inom vissa
analysområden och presentera dessa i rapportform.
Ta fram egna tradingcases till förvaltarteamet.
Ingå i teamet för bolagsadministration, regelefterlevnad och projektarbete.
Stöd till front-, middle- och backffice med orderutförande, kontraktshantering, risk och
resultatuppföljning mm.

Vem är du?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har relevant högskoleutbildning, tex civilingenjör eller civilekonom.
Du är nyexaminerad eller har några års erfarenhet från finansbranschen eller energibranschen.
Du är intresserad av finansiella marknader, värdepapper och trading.
Du har goda kunskaper i Excel och är systemkunnig. Har du tex kvantorienterade datakunskaper är det
meriterande.
Du har mycket god analytisk och matematisk förmåga.
Du har mycket god förmåga att utrycka sig i skrift på svenska.
Du har förmåga att leverera kvalitativa analyser i tid.
Du är prestigelös och flexibel att ta dig an varierande arbetsuppgifter.
Du är ansvarstagande och har ett stort eget driv och nyfikenhet.
Du har en vilja att utvecklas i och med bolaget.

Vad erbjuds?
Du erbjuds ett utvecklande arbete i ett litet och kvalificerat team med entreprenörskänsla och stort
engagemang. För frågor om tjänsten maila eller ring ansvarig analytiker Patrik Foberg:
patrik.foberg@shepherd.se 0708-256 786.

Sista ansökningsdag?
Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att skicka in personligt brev och CV till
patrik.foberg@shepherd.se senast 15 juni 2020. Vi kommer intervjua löpande och tjänsten kan komma att
tillsättas innan sista ansökningsdag.

