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Kraftig tillväxt för Söderberg & Partners 

– letar 40 nya rådgivare 
- Söderberg & Partners växer starkt. Fortsatt ökad efterfrågan av pensionsrådgivning gör att 

företaget det kommande året planerar att rekrytera cirka 40 nya rådgivare inom området.  
Söderberg & Partners fortsätter att växa inom pensionsrådgivning. Inom det närmaste året planeras 

40 nyrekryteringar av kvalificerade pensionsrådgivare.  

 
- Koncernen växer starkt inom samtliga affärsområden. Den tillväxt som vi nu planerar inom 

affärsområdet Pension är ett svar på ett kraftigt ökande behov av kvalificerad rådgivning från 

våra kunder. Vår främsta uppgift i närtid blir att hitta nya kompetenta och engagerade 

medarbetare som kan hjälpa våra kunder spara för ett tryggare och rikare liv, säger Joakim 

Wahlgren, Head of Lean Business inom Söderberg & Partners affärsområde Pension.  

 
Utöver en stark tillväxt inom pensionsrådgivning har Söderberg & Partners under hösten och vintern 

även förvärvat ett flertal verksamheter inom kapitalrådgivning och kapitalförvaltning, däribland 

Consortum Kapitalförvaltning och Catellas wealth management-verksamhet.   

 
- Det är en spännande resa vi gör mot ett ännu mer konkurrenskraftigt Söderberg & Partners. 

Jag ser fram emot att välkomna många nya medarbetare som vill bli en del av våra redan 

fantastiska team – de blir ett starkt och välkommet tillskott i den expansion som pågår. Och 

med de förvärv vi genomfört under hösten och vintern stärker vi ytterligare våra redan starka 

erbjudanden på flera områden. Detta sammantaget hjälper oss onekligen att nå målet om att 

bli den största och mest attraktiva aktören på flera av våra områden, säger Gustaf Rentzhog, 

vd och koncernchef på Söderberg & Partners. 

Behovet av nya rådgivare är lika stort över hela landet där Söderberg & Partners har verksamhet.   
 
För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Mobil: 076- 149 50 05 
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Snabba fakta om Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och 

förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat 

tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning 

och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell 

rådgivning och för löne-, och förmånshantering. 

Kundlöfte och värderingar 

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt 

förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre 

viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all 

rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl 

underbyggda råd gör skillnad. 

 

 


