
 

 

 

 
 

Första AP-fonden söker juriststudent  

Första AP-fonden är en statlig myndighet med uppdrag att förvalta bufferten i det svenska 

inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 432 miljarder kronor vid 

halvårsskiftet 2021 i en portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, 

infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder. Ungefär 60 procent av portföljen är investerad 

utomlands. Fonden investerar långsiktigt och hållbart med mål att bidra till en hög och förutsägbar 

inkomstpension för nuvarande och framtida pensionärer genom väl avvägda finansiella risker. Första 

AP-fonden är en arbetsplats där ansvarstagande, samarbetsförmåga och en lösningsorienterad 

inställning värderas högt.  

Första AP-fonden söker nu en juriststudent för timanställning till Juridik och arkiv.  

Arbetsbeskrivning  

På avdelningen Juridik och arkiv arbetar idag fem personer, varav tre är jurister. Gruppen leds 

av en chefsjurist. Juristerna bistår verksamheten med juridisk rådgivning inom i princip alla 

på Första AP-fonden förekommande rättsområden.  

Första AP-fonden söker dig som vill bistå juristerna i detta arbete genom rättsutredningar, 

administrativa sysslor, initiala avtalsgranskningar med mera. De rättsområden du kan komma 

att arbeta med kan vara bland annat avtalsrätt, internationell skatterätt, finansmarknadsrätt, 

offentlig rätt, inklusive offentlig upphandling och offentlighet och sekretess, GDPR och 

bolagsrätt. Eftersom Första AP-fonden investerar över hela världen kommer en del av arbetet 

utföras på engelska.  

Tjänsten är en timanställning och motsvarar cirka en dag per vecka. Arbetet planeras utifrån 

ditt schema för dina studier. På grund av pandemin och de rådande restriktionerna kommer 

arbetet till en början att utföras hemifrån. När restriktionerna lättar kommer arbetet i första 

hand att utföras i Första AP-fondens lokaler på Regeringsgatan i Stockholm. Tillträde 

omgående. Anställningstiden är cirka ett år med möjlighet till förlängning.  

Om dig 

Första AP-fonden söker dig som 

- har läst minst fem terminer på juristutbildningen med goda studieresultat, 

- är intresserad av de på Första AP-fonden förekommande rättsområdena, 

- kan arbeta självständigt, är effektiv och prestigelös med god samarbetsförmåga, och 

- kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. 

Ansökan 

Du söker tjänsten genom att mejla din ansökan till rekrytering@ap1.se  

Första AP-fonden tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan! 
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