LÄR KÄNNA

JUREK FINANCE
VI HITTAR, SKAPAR &
MATCHAR TALANG
I dag ställer marknaden allt högre krav på ekonomer och utvecklingen har lett
till ett ökat behov av ekonomer med spetskompetens. Samtidigt blir ekonomer
allt mer kritiska och noggranna när de väl ska byta jobb. Konkurrensen är hög
om de bästa kandidaterna och det ställer höga krav på oss som rekryterare.
Sedan 2006 har Jurek varit en specialiserad och nischad aktör inom Finance.Vi
arbetar ständigt med att hitta nya kandidater till vårt redan starka nätverk. Med
tusentals rekryterade ekonomer och fem gasellutmärkelser i rad så vet vi vad
som krävs för att skapa en Perfect Match.Våra rekryterare på Jurek Finance är
nämligen specialister med egen erfarenhet från olika roller inom ekonomi. Så
ni kan vara säkra på att Jurek Finance vet vad som krävs av en ekonom idag oavsett om ni letar efter en CFO, Analytiker, Controller, Managementkonsult eller
Redovisningsekonom.
Vi hittar skapar och matchar talang!
Inte minst inom Finance.

Lär känna vårt rekryteringsteam inom Finance
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PER SÄVJE RESEARCHER

Per arbetar som researcher inom ekonomi/
finans. Han förser våra rekryteringskonsulter
och konsultchefer med ett kandidatflöde och
kartlägger kandidatmarknaden. Han träffar även
kandidater förutsättningslöst och bibehåller
Jureks starka nätverk. Per har en ekonomexamen
från Stockholms universitet och har innan
han kom till Jurek arbetat många år inom
kapitalmarknaden, med fokus på aktiemarknaden.
Han har arbetat på internationella banker i såväl
Stockholm som i London.
Erfarenhet från kapitalmarknaden, med fokus på
aktiemarknaden
Arbetat på storbanker i London och Stockholm

Mari arbetar idag som Senior Rekryteringskonsult
inom Jurek Finance. De senaste 15 åren har
hon jobbat med rekrytering inom ekonomi till
olika roller, allt från Redovisningsekonomer
till Chefstjänster. Hon har själv erfarenhet
av att jobba med ekonomi bl.a. som
Redovisningskonsult och hon har även drivit en
redovisningsbyrå. Dessutom har Mari erfarenhet
från att arbeta som ledare både i sin roll som
ekonom och som rekryterare.

MARI JEHRLANDER - SENIOR
REKRYTERINGSKONSULT

Lång erfarenhet av att rekrytera kvalificerade roller
inom ekonomi
Erfarenhet av att searcha kandidater internationellt
Egen erfarenhet som ledare

JOAKIM FOLMER-HANSEN
- INTERIM MANAGER

Joakim arbetar som Interim Manager på Jurek,
med ansvar för områdena Law, Finance &
Executive. Han har över 20 års erfarenhet av
Search inom rekryteringsbranschen och är
även specialist inom personbedömning och
testning. Joakim startade på Jurek för 4 år sedan
som Headhunter inom Jurek Executive Search.
Senaste åren har han ansvarat för Jurek Interim.
Han har en PA utbildning från Örebro Universitet
och flera företagsanpassade utbildningar hos
Adecco, SHL Group och Jurek.
Lång erfarenhet av att rekrytera kvalificerade chefs- och
specialistroller inom flertalet branscher ex. Finance,
Legal & Life Science
Har erfarenhet att rekrytera och searcha kandidater
internationellt och att samarbeta med kunders Talent
Managers i Europa
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Marie har en civilekonomexamen från
Westminister University i London. Hon är en
av våra seniora rekryteringskonsulter inom
affärsområdet Finance. Marie har 12 års
erfarenhet som Ekonomichef och Business
controller, detta inom många olika branscher, i
Sverige och internationellt.

MARIE KÄLLSTRÖM REKRYTERINGSKONSULT

Erfarenhet av både privat och offentlig sektor
Ledarskapserfarenhet
Bred erfarenhet inom ekonomi från både ägarledda och börsnoterade bolag

EMELIE BAECKSTRÖM REKRYTERINGSKONSULT

Emelie har en Masterexamen inom Bank och
Finans ifrån Stockholms Universitet och arbetar
som Rekryteringskonsult på Jurek. Hon har tidigare
erfarenhet av jobbet som Redovisningskonsult,
dels ifrån mindre byrå där hon jobbat med
svenska bolag och dels ifrån större byrå där hon
varit en del av det internationella teamet. Utöver
det så har Emelie även erfarenhet ifrån Back office
och Middle office-arbete inom finans.
Redovisningskonsult med erfarenhet av svenska
och internationella bolag
Secondment inom redovisning i Mexico City
Rekryterat och searchat ekonomer på olika nivåer
och inom olika branscher

Fredrik har en kandidatexamen inom
företagsekonomi från Lunds Universitet och
jobbar idag som Researcher inom Finance.
Fredriks jobb är att förse rekryteringskonsulter
och konsultchefer med toppkandidater. Han
träffar även kandidater förutsättningslöst och
bibehåller Jureks starka nätverk. Han har jobbat
med ekonomi i fem år, bland annat som Financial
controller. Dessutom har även drivit ett eget
importbolag inom detaljhandeln.

FREDRIK RANDERZ
- RESEARCHER

Drivit eget bolag
Matchar ekonomer på olika nivåer och inom olika
branscher
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