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Statistik- eller ekonomistudent med 
intresse för finans och försäkring 

 
SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkrings- 
förmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet 
och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar. 

 
Nu söker vi till vårt kansli i centrala Stockholm engagerade, noggranna och strukturerade 
studenter som  tillsammans med oss vill utveckla och stötta organisationen i ett antal projekt med 
stor betydelse för branschen. Uppdraget ger dig som student möjlighet att få erfarenhet av hur 
försäkringsförmedlarbranschen fungerar och få insikt i en medlemsorganisations roll och arbete. 

 
Om tjänsten 
Rollen som studentresurs vid kansliet riktar sig till dig som idag studerar ekonomi eller statistik 
och är nyfiken på försäkringsförmedlarbranschen. Hos SFM kommer du att få möjlighet att 
vara med att upprätthålla förtroendet för en bransch som varje dag bidrar till att stärka svenska 
företags möjligheter att hantera risker och trygga pensioner till sina anställda.  
 
Tjänstens omfattning är en timanställning och vi ser gärna att du har möjlighet att kunna jobba 
runt 8 timmar per vecka. Tjänsten pågår till och med juni 2023 med start enligt 
överenskommelse med god chans till förlängning för rätt kandidat.  
 
Arbetsuppgifter 
Tjänsten innebär att du skulle vara ett administrativt stöd för att bearbeta och ta fram data och 
information om och från branschen, både ur ett EU och svenskt perspektiv. Du kommer även 
stötta kansliet med att uppdatera och förbättra föreningens hemsida, förbereda och behandla 
medlemsansökningar och liknande administrativa uppgifter.  

 
Kvalifikationer 

Vi söker dig som har studerat cirka 2 år med inriktning inom statistik, nationalekonomi 

eller företagsekonomi.  

Som person är du: 

• Prestigelös, problemlösare, noggrann och ansvarsfull 

• Tycker det är roligt att arbeta med kollegor, att lära och är inte rädd för att hugga i där 
det behövs. 

 
För att söka, skicka ett CV samt några rader om dig själv till info@sfm.se, intervjuer sker löpande. 

 

Välkommen med din ansökan! Per Johan, Emilie, Marie och Gustav 
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