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Är du en driven student som har ett gediget intresse för vad som händer inom den 
finansiella sektorn? Som finansiella konsulter är vår ambition att driva praxis, se nya 

möjligheter och hitta innovativa lösningar. Vi har på kort tid etablerat oss som ett av 

Nordens ledande konsultföretag med inriktning mot den finansiella sektorn och har 
utnämnts till såväl Superföretag som MästarGasell.  

 

Om FCG 

FCG består av specialister inom finansiell 

juridik, riskhantering och affärsstyrning. 
Genom att spänna över hela den finansiella 

arenan är vår kompetens väldigt bred och 

inkluderar olika yrkeskategorier med 
erfarenhet från såväl myndighet som den 

privata sektorn.  

För dig som läser den sista terminen vid 

Affärsjuridiska programmet erbjuder vi nu 
en praktikplats inom vårt affärsområde 

Compliance – outsourcing.  

Vad innebär det att jobba med 

compliance i outsourcinguppdrag?  

Outsourcing innebär att finansiella bolag 
lägger ut compliancefunktionen till FCG 

istället för att ha en compliance officer 

internt på bolaget.  

Att arbeta som konsult i outsourcinguppdrag 
medför därmed en möjlighet att förvalta 

bolagens compliancefunktion för flera olika 

finansiella institut så som banker, värde-
pappersbolag, fondbolag och försäkrings-

bolag. I outsourcinguppdragen arbetar vi på 

FCG i mindre team, bestående av en senior 

och en mer junior konsult.  

Om praktikplatsen 

Vi söker en praktikant som under 10 veckor 

med start i mars/april 2020 kan bistå våra 

team i outsourcinguppdragen med olika 

juridiska uppgifter, som t.ex. att göra 

rättsutredningar, medverka i utförandet av 
complianceaktiviteter, ta fram utbildningar 

kring regelverk och mycket mer!  

Vi söker dig som:  

• tar examen vårterminen 2020 

• har läst fördjupningskurser inom 

finansiell juridik eller arbetat inom 
finansbranschen  

• är driven, utåtriktad och nyfiken 

samt har ett genuint intresse för 

den finansiella sektorn 

• är analytisk och har en god 

kommunikativ förmåga i både tal 

och skrift 

Akademiska meriter är inte allt för oss på 
FCG. Vi lägger stor vikt vid personlighet och 

faktorer som integritet, ödmjukhet, 

engagemang och samarbetsförmåga.  

Låter det intressant?  

Du är varmt välkommen att ansöka till oss 
senast den 31 oktober. Urval kommer dock 

att ske löpande. Ansökan sker genom att du 

går in på vår hemsida https://fcg.se/karriar/. 
Där hittar du en länk till ansöknings-

formuläret. 

Vi ser gärna att du som söker även är 

intresserad av arbete efter praktikperioden 
och därmed ansöker till vårt Associate-

program med start hösten 2020. Läs mer 

om Associateprogrammet på vår hemsida. 
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