Är Du Comreds nya redovisningsekonom?
Är du intresserad av att arbeta i ett expansivt företag med högt i tak? För kunds
räkning söker vi ytterligare en redovisningsekonom till deras serviceinriktade team. Vi
erbjuder dig ett fritt och utmanande arbete i en dynamisk arbetsmiljö där du har stora
möjligheter att utvecklas.
Om företaget

Comred AB sköter ekonomin åt expansiva företag som i stället föra att bygga egna
ekonomiavdelningar valt att outsourca hela sin ekonomiadministration. Comred är
heltäckande och sköter allt som en ekonomiavdelning gör. Det innebär att du kommer att få
arbeta med alla dessa mångskiftande arbetsuppgifter för flertalet företag inom många olika
branscher. I en del fall sitter du också ute på plats hos Comreds kunder.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna består av allt som förekommer på en ekonomiavdelning och styrs av
kundernas önskemål. Comreds kunder utgörs av aktiebolag i varierande storlekar och
branscher. Du har regelbundna möten och avstämningar med dem och i vissa uppdrag
kommer du att sitta på plats ute hos dem. Som exempel på arbetsuppgifter kan nämnas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Löpande redovisning
Leverantörs- och kundreskontrahantering
Avstämningar
Månadsdeklarationer
Månadsrapporter
Deklarationer
Kontakter med myndigheter
Årsbokslut

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en kvalificerad redovisningsekonom med minst ett års praktisk erfarenhet
av liknande arbetsuppgifter.
I ditt arbete kommer du att arbeta med många kundföretag samtidigt. Du behöver därmed
kunna hantera parallella projekt på ett tillfredsställande sätt, ha förmågan att kunna fatta
egna beslut samt vara beredd på att omprioritera dagens arbete och lösa uppkomna
frågeställningar. Det innebär att du bör kunna arbeta under högt tempo, stressiga
förhållanden och finna det stimulerande.
Du besitter en analytisk förmåga, för att behandla det material du dagligen hanterar på ett
konsekvent sätt samt för att snabbt kunna upptäcka eventuella fel och brister. Då utbildning
och kunskap är ledord i Comreds verksamhet ställer det höga krav på att du har relevant
utbildning inom området Ekonomi/Redovisning samt ha goda kunskaper kring grunderna i
bokföring.
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Din sociala kompetens är viktig för att du i stressade och pressande situationer ska kunna
upprätthålla serviceandan mot kund. Detta är också viktigt när du sitter som konsult ute hos
någon av Comreds kunder.
Anställning och tillträde
Heltid, ca 40 timmar/vecka.
Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen löper på tillsvidare med 6 månaders provanställning.
IT-kunskaper
Microsoft Office 2013 är ett krav. Erfarenhet av arbete i Navision är meriterande.
Språkkunskaper
Du måste ha mycket goda kunskaper i Svenska i såväl tal som skrift, för att dels kunna
uttrycka dig väl så att inga missförstånd uppstår samt förstå och tolka alla de lagar och
förordningar som styr det dagliga arbetet. Vi utgår också från att du har goda kunskaper i
Engelska.
Placering
Tjänsten är placerad vid Comreds huvudkontor i nybyggda fräscha lokaler vid Telefonplan.
Placering ute hos kund i Stockholmsregionen förekommer.
Arbetstider
Vardagar 8-17.
Kontakt och ansökan
Ta chansen att bli en del av Comreds team under en expansiv fas! Mycket förmånliga villkor
erbjuds för rätt person.
Varmt välkommen med Din ansökan till rekrytering@optimalpersonal.se. Märk din
ansökan med ”Redovisningsekonom”i ämnesfältet. Intervjuer sker löpande, så skicka
din ansökan redan idag.
Frågor besvaras av Per Sundqvist på 0708-67 30 45, mail per@optimalpersonal.se eller av
Tania Pettersson-Fungdal på 08-52 22 40 61, mail tania@optimalpersonal.se
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