Cherry söker en driven person till vårt traineeprogram
Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att
skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och
casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via
ComeOn!, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber,
Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje.
Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag.
Cherry sysselsätter cirka 900 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på
AktieTorget. Läs mer på www.cherry.se
DET VI SÖKER
Som Trainee hos Cherry kommer du under 15 månader vara VD och Koncernchefens högra hand och
arbeta tätt tillsammans med ledningen i olika projekt. Du kommer genom tjänsten få stor insikt i hur
ett noterat bolag drivs och i Cherry som koncern.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av följande:
-

Bistå VD och koncernledning med olika typer av uppgifter
Bistå CFO vid upprättande av kvartalsrapporter och årsredovisning
Du kommer driva både koncerngemensamma och egna projekt
Sköta upphandling av avtal

DIN PROFIL
Du som söker ska ha en finans, ekonomi- eller juridikutbildning och du ska nyligen ha tagit, eller innan
sommaren kommer ta din examen. Eftersom en stor del av arbetet är på engelska bör du ha goda
kunskaper i detta språk i både tal och skrift. Du förväntas ha goda kunskaper i Word, Excel och
PowerPoint. Du förväntas resa i tjänsten, och du kommer jobba antingen på Malta eller i London i tre
månader.
DU SOM PERSON
Som person är du prestigelös, affärsorienterad, proaktiv och förändringsbenägen. Du tycker om att
arbeta mot deadlines, har god kommunikativ förmåga och kan vara diplomatisk. Du har hög
arbetskapacitet och är en förtroendeingivande teamspelare med god social kompetens. Du är van vid
rak kommunikation och gör det lilla extra för att leverera i tid och med god kvalité.
PLACERING
Du kommer huvudsakligen vara stationerad på Cherrys huvudkontor i Stockholm, med tre månaders
utlandstjänstgöring antingen på Malta eller i London. Du kommer också att resa en del i tjänsten.
EFTER TRAINEE PERIODEN
Efter Trainee-perioden kommer du att erbjudas jobb inom Cherry-koncernen.
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ANSÖKAN
Tjänsten kommer tillsättas under maj 2017. Vi välkomnar även interna sökande. Vi kommer ta in
kandidater löpande för intervju. Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till Ebba Ahlgren
på mail ebba.ahlgren@cherry.se. Vid frågor kontaktar du Ebba Ahlgren 0730-527959.
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