Vi ønsker oss en jurist!
Har du lyst til å være juristen i en liten virksomhet på finansområdet som må forholde seg til
detaljerte lovkrav? Da er kanskje du den vi leter etter. Referanserenter er i løpet av få år blitt et
eget fagområde, med både økonomiske og juridiske sider. Norske Finansielle Referanser AS
(NoRe) forvalter de mest brukte norske referanserentene, Nibor. NoRe har i dag har tre ansatte,
alle økonomer. Vi ønsker oss nå en jurist.
Kort info om stillingen
Vår nye jurist vil få som hovedoppgave å følge opp hele spekteret av juridiske problemstillinger
som NoRe må forholde seg til. Dette spenner fra vurderinger av endringer i EU-regelverk og
forvaltning av rammeverket for Nibor, til kontraktsmessige forhold til leverandører og kunder.
Stillingen vil også omfatte enkelte oppgaver knyttet til daglig drift som alle deler på.
Arbeidsoppgaver
•
•
•
•

Forvaltning av rammeverket for Nibor
Oppfølging av relevant offentlig regulering i EU og i Norge
Juridiske vurderinger knyttet til driften av NoRe som selskap, herunder
NoRes avtaler med tredjeparter
Andre oppgaver knyttet til den daglige drift

Vi søker etter en kandidat som
•
Er jurist, med interesse for både juss og økonomi/finans
•
Liker utforming og forvalting av regelverk
•
Har 2-5 års arbeidserfaring, helst også med EU-rett
•
Arbeider selvstendig
•
Er strukturert og nøyaktig
•
Arbeider godt med IT-baserte kontorløsninger
•
Kan formulere seg godt muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
Hvem er du?
•
•
•

Nysgjerrig, med stor interessere for å lære nytt
Modig og tydelig, med god gjennomføringsevne
Lagspiller, som deler informasjon og erfaringer

Gode grunner til å velge oss
•
Mulighet til å bli involvert i alle sider ved å drive en offentlig regulert
virksomhet med internasjonale kunder og samarbeidspartene
•
Varierte faglige utfordringer og flat struktur
•
Vi er del av et stort og bredt faglig og sosialt miljø i Finansnæringens Hus
•
Konkurransedyktige betingelser
•
Arbeidssted sentralt i Oslo sentrum, men vi har også en god
hjemmekontorløsning som kan benyttes når dette passer best
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Tiltredelse og lønn etter avtale.
Arbeidssted: Oslo.
Søknadsfrist; 8. november. Søknader behandles fortløpende.
Har du spørsmål knyttet til stillingen kan du kontakte Per Erik Stokstad, daglig leder, på telefon
917 04 821 eller på e-post post@referanserenter.no. Mer informasjon om NoRe og Nibor finner
du også på vårt nettsted; www.referanserenter.no.
Om arbeidsgiveren
Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) er ansvarlig administrator for de norske
pengemarkedsrentene Nibor. Referanse til Nibor ligger i tusenvis av finansielle kontrakter, i
Norge og i utlandet. Trygg og kontinuerlig produksjon av Nibor er derfor viktig. NoRe har siden
2017 hatt offentlig godkjenning som administrator for Nibor og står under Finanstilsynets tilsyn.
NoRe er heleid av Finans Norge, som er finansnæringens hovedorganisasjon.
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