Redovisningsansvarig till Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken
mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska
produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech
har cirka 2300 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen
omsätter drygt 8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Vill du arbeta i en bred redovisningsroll på ett expansivt bolag? Vill du få chansen att ständigt
utvecklas och lära dig nya saker, då är detta en roll för dig! Vi söker nu en Redovisningsansvarig till
Addtechs koncernkontor i centrala Stockholm. Tjänsten omfattar redovisningsansvaret för två bolag,
dels Addtech-koncernens moderbolag Addtech AB (publ) och dels dotterbolaget Addtech Nordic AB.
Du arbetar i ett litet team tillsammans med redovisning och treasury där ni är back-up för varandra.
Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande med inriktning mot redovisning. Du har relevant
erfarenhet från en roll som redovisningsansvarig, redovisningskonsult eller liknade. Du har
erfarenhet av K3 och redovisning av förvärv. Du har en bra övergripande förståelse för
redovisningens alla delar men trivs bäst med att arbeta med kvalificerad och komplicerad
rapportering, både internt och externt. Du är en van systemanvändare och har goda kunskaper inom
Officepaketet.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi tror att du är en person som visar
stort engagemang och driv i att få saker gjorda. Du har en stor ansvarskänsla och trivs där du får vara
självgående i både planering och utförande för att nå utsatta deadlines. Vi ser gärna att du är en
utpräglad lagspelare med positiv attityd och inser vikten av gott samarbete. Vidare är du
strukturerad och noggrann med förmåga att se till helheten.
Våra värdeord är enkelhet, effektivitet, förändring och ansvar under frihet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarig för redovisning, bokslut och rapportering
Ansvarig för årsredovisningen
Månatlig rapportering till koncernen
Inkomst- och skattedeklarationer
Kontakt med revisorer och myndigheter
Budget, prognosarbete samt resultatanalys
Kassaflödesanalys
Redovisning av förvärv och tilläggsköpeskillingar
Beräkning och avstämning av management fees
Kontaktperson mot outsourcad löneadministration
Ad hoc utredningar och projekt
Utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom redovisning

Välkommen med din ansökan!
Kontaktperson
Gustav Emthén
Rekryteringskonsult
0767-835590
gustav.emthen@futurevalue.se
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