AMPFIELD SÖKER MEDARBETARE TILL R&D-TEAM
Ampfield är ett litet svenskt företag som ligger i framkant i en av världens mest konkurrensutsatta branscher algoritmbaserad prop-trading. Vi vill nu bygga upp ett forsknings och utvecklingsteam som kommer att arbeta
med utvecklingsarbete relaterat till våra tradingsystem och riskmodeller. Arbetet innefattar bland annat
algoritmutveckling för att effektivt lösa de optimerings- och estimeringsproblem som dyker upp i vår
verksamhet samt modellering av olika aspekter av de finansiella marknaderna. Till gruppen behövs exceptionella
matematiker och systemutvecklare med ett genuint intresse för matematik och finans, som vågar tänka
annorlunda och utmana rådande idéer och uppfattningar.

VI ERBJUDER
Ampfield erbjuder en dynamisk och intellektuellt stimulerande arbetsmiljö som uppmuntrar nyfikenhet och
kritiskt tänkande. Hos oss har du möjlighet att fördjupa dig inom dina intresseområden, utveckla dina teoretiska
kunskaper och lära dig applicera dessa på verkliga problem. Då vi är långsiktiga i vår rekrytering ser vi gärna att
våra medarbetare växer och utvecklas tillsammans med oss.

VI SÖKER
Vi söker framförallt dig med en bakgrund från teknisk fysik med mycket goda studiemeriter. Det är ett antal
kurser och ämnesområden som vi finner meriterande. I dokumentet ”Kursrekommendationer” har vi listat
exempel på sådana kurser och ämnesområden.
Även personer med någon form av specialistbakgrund inom matematik, fysik, statistik eller systemutveckling,
som kan vidga teamets vyer är mycket intressanta för oss. Målsättningen är att skapa en arbetsmiljö där våra
medarbetare kompletterar varandra och tillsammans utgör ett komplett team. Gemensamt för alla på Ampfield är
dock ett genuint intresse för finans och en stark vilja att utvecklas.

ANSÖKAN
Om du är intresserad av att ingå i Ampfields R&D-team är du varmt välkommen att söka genom att skicka ditt
CV, personliga brev samt dina högskolebetyg till rekrytering@ampfield.se. Rekrytering sker löpande.

OM AMPFIELD
Ampfield bedriver värdepappershandel för egen räkning. Vi är ett litet företag med god tillväxt i resultat och
omsättning samt mycket hög riskjusterad avkastning.
I första hand handlar vi råvaru- och valutaterminer på amerikanska derivatbörser. Handeln pågår dygnet runt, är
algoritmstyrd och helt automatiserad. Till skillnad från många andra företag i branschen tävlar vi inte om att vara
snabbast på orderläggning. Istället försöker Ampfield vara smartare med bättre matematisk modellering än våra
konkurrenter. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi.

Vid frågor om tjänsten eller Ampfield kontakta Henrik Melander.
Mobil: 070 720 96 07 eller E-mail: henrik.melander@ampfield.se.
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