
  OM TJÄNSTEN 

Lynx växer och för att möjliggöra och stödja fort-
satt expansion önskar nu bolaget tillsätta en HR-
chef med placering i Stockholm. Du förväntas 
skapa en väl fungerande strategisk och operativ 
HR-agenda som stöttar verksamheten på kort 
och lång sikt. 

Som HR-chef kommer du att ansvara för utveck-
ling och leverans av alla företagsövergripande, 
HR-relaterade frågeställningar vilket bland an-
nat inkluderar rekrytering, inkludering och mång-
fald, employer branding, successionsplanering, 
kompetens- och ledarskapsutveckling samt 
verka som bollplank och stöd till chefer och verk-
samheten. Det är av vikt att du har förmåga att 
arbeta självständigt, målinriktat och rådgivande.

    

VEM VI SÖKER

Vi söker en engagerad, nyfiken och affärsinrik-
tad HR-chef med förmåga att växla mellan det 
strategiska och det operativa perspektivet.

Vi tror att du har minst 5-10 års erfarenhet från 
utvecklingsorienterat HR-arbete samt att du har 
ett moget och konsultativt angreppssätt. Du har 
lätt att prioritera bland arbetsuppgifter, du är 
lösningsorienterad och har en positiv och ödm-
juk personlighet. Som person stimuleras du av 
att arbeta i en vetenskaplig, familjär och generös 
miljö. 

Du är engagerad och vågar stå för dina beslut. 
Du har lätt att konkretisera dina åsikter och är 
tydlig i din kommunikation. Du har en förmåga 
att driva förändring och gillar att arbeta i en 
dynamisk och teamorienterad verksamhet. Du 
har goda kunskaper i engelska och svenska i tal 
och skrift samt akademisk examen inom HR eller 
motsvarande relevant utbildning.

ANSÖKAN

I denna rekrytering samarbetar vi med Novare Executive Search. 
Ansök via länken https://novare.se/executive-search/jobb/hr-chef-2/. Urval sker löpande. För mer 
information och frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Svensson på johanna.
svensson@novare.se, Daniele Terrizzi på daniele.terrizzi@novare.se eller Susanna Wennersten på 

susanna.wennersten@novare.se. Notera att vi på grund av GDPR inte tar emot ansökningar via mejl.

ÄR DU LIKA NYFIKEN 
SOM VI?
Vi söker efter en HR-chef

OM OSS
Vi är inte som andra kapitalförvaltare. I Stockholm är vi unika med vår kvantitativa och systematiska 
kapitalförvaltning och i världen är vi en av de främsta i vår nisch. Innovation har varit en del av vårt 
DNA sedan starten 1999. På Lynx har vi lyckats skapa en samarbetsfokuserad arbetsmiljö där aka-
demiska metoder och ett obevekligt fokus på resultat får näring av en vänlig, kollegial kultur. Våra 
medarbetares välmående är mycket viktigt för oss eftersom vi vet att de är grunden till vår framgång. 
Lynx arbetar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats och mångfald är en förutsättning för fort-
satt framgång.


