
Senior Redovisningskonsult till Kamrerredovisning STHLM AB

Nu söker vi en Senior Redovisningskonsult till vårt redovisningsteam. Hos oss är det viktig att  trivas

och ha kul tillsammans på kontoret och utvecklas.

Arbetsuppgifter:

Vi söker dig, som liksom oss drivs av att hjälpa företagare att nå sina drömmar och mål. Du kommer

att ingå i vårt redovisningsteam där du kommer att ha en senior roll. Arbetet innebär eget kundansvar

med mycket kundkontakt och du hanterar löpande bokföring fram till och med bokslut och

årsredovisning. Eftersom vi är en mindre aktör hjälper vi också varandra på ett prestigelöst sätt vilket

gör att även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du kommer ta dig an vissa uppgifter av mer

komplex och avancerad art och ytterst ansvara för leverans i våra olika kunduppdrag men också få

jobba mer operativt och hands on.

Du kommer till exempel att hantera:

- Löpande redovisning och rapportering

- Lönehantering

- Årsbokslut och årsredovisning

- Inkomstdeklarationer, rapportering, skatt och moms

Du kommer dessutom agera rådgivare och bollplank gentemot våra fantastiska kunder och

medarbetare!

Bakgrund:

Vi söker dig som:

- Har minst 5 års erfarenhet som redovisningsekonom. Extra meriterande om du har erfarenhet som

redovisningskonsult

- Har relevant ekonomiutbildning

- Självständigt hanterar löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar inom såväl K2 som

K3-regelverk

- Har goda kunskaper i ekonomisystem (Fortnox och Visma) och Excel

- Talar och skriver såväl svenska som engelska obehindrat

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av:

- Ägarledda frågor



- Koncernredovisning

Som person ser vi att du är:

- Är kommunikativ, ansvarstagande, lösningsorienterad och serviceminded

-Du är van vid och uppskattar att arbeta självständigt samtidigt som du också ser till hela företagets

behov.

-Du tar egna initiativ och har fokus på att ge våra kunder bästa service.

Vi erbjuder:

- Fast lön enligt överenskommelse

- En rolig arbetsplats med glädje och energi

- Jobbtyp: Heltid

- Du ansöker enkelt genom att skicka in CV tillsammans med en motivering till varför vi är rätt

matchning för varandra.

- Mejla: jobb@kamrerredovisning.se

VÄLKOMMEN!


