Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i
virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har
konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap.
Ferd eies av Johan H. Andresen med familie. Selskapet har siden 2004 hatt et uavhengig styre
der medlemmene er eksterne, fra 1. oktober 2012 med Johan H. Andresen som styreleder.

Ferd Sosiale Entreprenører søker forretningsorientert
Finance Manager
Ferd Sosiale Entreprenører AS (Ferd SE) ønsker å finne og investere i sosiale
entreprenører med nyskapende og effektive metoder for å skape sosiale resultater.
Vi har jobbet med over tyve selskaper siden 2008 med gode resultater. Fremover
vil vi jobbe enda tettere på porteføljen av selskaper og bruke et bredere spekter av
finansielle virkemidler, inkludert egenkapital og utprøving av resultatbaserte
finansieringer (f.eks. SIB, Social Impact Bonds). Vi er nå ute etter å finne en dyktig
og engasjert kollega som kan styrke teamet vårt.
Er du god på å få tall til å snakke – både for våre entreprenører og deres styrer?
Du må kunne forstå våre entreprenørers sosiale motivasjon med forskjellige
forretningsmodeller og se hvordan økonomien kan spille på lag med disse. Samtidig
må du være kreativ nok til å videreutvikle finansielle verktøy sammen med oss og
andre sosiale investorer. I tillegg til å bidra med kompetanse og nettverk har Ferd
SE mulighet for å bruke lån, garantier, tilskudd og egenkapital for å skape
resultater. Vi ønsker å bidra til at sosiale investeringer vokser som felt i Norge, og
trenger deg for å få kapasitet til å samle flere som oss rundt investeringer i de
sosiale entreprenørene. Du kjenner at spenningsnivået stiger positivt ved
muligheten for å bli blant de beste i Norge på å måle og rapportere på sosiale
resultater.
Vi garanterer deg uttelling for hjertet i tillegg til utfordringer for hodet!

Hovedoppgaver





Bistand til våre sosiale entreprenører med økonomimodeller, -styring og
konkret hjelp
Forretningsutvikling i team
Vurdere, anbefale og følge opp nye selskap/entreprenører
Målinger – sosiale og økonomiske resultater, med årlig resultatrapport




Økonomisjef for Ferd SE
Strategiutvikling

Ønskede kvalifikasjoner







Høyere økonomisk utdannelse
5-10 års relevant erfaring
Erfaring med å organisere, strukturere og gjerne lede en økonomifunksjon
Superbruker av Excel
Sterke kommunikasjonsevner, gjerne erfaring med opplæring
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
Vi ser etter en person som identifiserer seg med Ferds visjon og verdigrunnlag. Du
beskrives av andre som initiativrik og løsningsorientert, ryddig og med en stor grad
av ansvarsfølelse. Du liker å bygge andre og er en god lytter. Du er også god på å
jobbe i team, og ønsker å bidra til at vi effektivt kan utvikle enda flere sosiale
entreprenører i årene som kommer.
Søknad sendes til Ferd SE på mail: fse@ferd.no med Finance Manager i tittelfeltet.
Vi ønsker en kort søknad (maks. 1 side) som sier hvorfor du ønsker jobben, samt
hvorfor akkurat du passer og vil gjøre en god jobb sammen med oss. Legg også ved
en CV på 1 side.
Søknadsfrist 15. januar 2017.
Arbeidssted: Lysaker
Kontaktpersoner:
Avtroppende Finance Manager Christian Ramm, tlf. 67108054
Direktør Katinka Greve Leiner, tlf. 67108050

