Kvalificerad ekonom sökes omgående!
Rekryteringsgruppen söker en ekonom med start omgående.
Vi söker dig som vill ha ett flexibelt och varierande arbete med stora möjligheter till personlig utveckling
och en roll där du aktivt är med och påverkar utvecklingen av bolaget.

Om tjänsten
I din roll som ekonom kommer du arbeta med hela ekonomiprocessen. Du kommer att ha det
övergripande ansvaret för redovisning, uppföljning samt rapportering. Rollen kommer innebära ett
varierande samt prestigelöst arbetssätt där du både arbetar operativt samt strategisk med
ekonomifrågor.
Ditt arbete innefattar bland annat löneadministration, löpande bokföring, fakturering samt
kundreskontra, löpande redovisning, moms och skattedeklaration, valuta och likviditetshantering. Du är i
din roll bekväm med att ta ett ansvar för analys, budget och prognosarbete samt uppföljning av resultat
och lönsamhet. Du är även trygg i upprättande samt sammanställande av månads- och årsbokslut.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som:
•
•
•
•

Har erfarenhet av redovisning, fakturering samt kund-& leverantörsreskontra
Är flytande i svenska tal och skrift samt är mycket bekväm med engelska språket
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Har några år erfarenhet av liknade arbete

Meriterande är om du arbetat självständigt med bokföring.

Personliga egenskaper
I rollen ser vi dig som är prestigelös, trygg, har skinn på näsan samt är social och öppen. Du är en
”doer” som gillar att arbeta på ett proaktivt och effektivt sätt. Du har inga problem med att arbeta
strukturerat och noggrant utan att tappa helhetsperspektivet.
Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, är driven men ändå lyhörd i ditt arbete. Att hitta kreativa
lösningar på problem är något som faller sig naturligt för dig. Du har heller inga problem med att
arbeta självständigt.
Tillträde: Omgående
Anställning: Provanställning 6 månader
Arbetstid: Heltid
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Om du är intresserad av en spännande tjänst i ett företag med stora ambitioner så är du välkommen
att skicka in din ansökan. Vi lägger stor vikt vid din personlighet.
Tjänsten kommer att tillsättas omgående och intervjuer sker löpande. Vill du veta mer om tjänsten är
du välkommen att maila Konsultchef Therese Sjöblom på therese@rekryteringsgruppen.com

Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen startades år 2001 och tillhandahåller personal inom tre olika affärsområden;
Kontor, lager/industri och transport. Bolaget omsätter 93 miljoner kronor och har ca 250 anställda.
Våra kontor är belägna i Stockholm och Malmö. Vi tillsätter en stor variation av tjänster inom ovan
nämnda affärsområden, alla med olika krav på utbildning och erfarenhet. Gemensamt för alla
tjänster vi levererar är att vi håller högsta servicenivå och att vi alltid sätter kunden i fokus.
Rekryteringsgruppen har sedan 2004 kollektivavtal och är ett auktoriserat Bemanningsföretag. Läs
mer om oss på www.rekryteringsgruppen.com

