
Vi söker nu en engagerad, självständig och erfaren ekonomiassistent till vårt

team. Vi söker dig som har jobbat några år som ekonomiassistent och är

trygg i din roll men nyfiken på att utvecklas inom bokslut. Rollen innefattar

kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring och till viss del

avstämningar, skatt och moms. Du kommer jobba med våra interna bolag

och vi ser därför det som en stor fördel om du har erfarenhet inom bygg,

fastighet och/eller retail. Vi ser det som ett stort plus om du har erfarenhet av

lönehantering. Vi arbetar i affärssystemet Hogia gällande lön och ekonomi.

 

Då vi är ett entreprenöriellt bolag sker det ofta förändringar hos oss, ibland

planerade och ibland oplanerade. Det kan röra sig om ett förvärv eller t.ex.

nya samarbeten. Detta ställer krav på vår förmåga att snabbt ställa om och

vara flexibel i arbetssätt och struktur. Denna förmåga ser vi att vår nästa

kollega som vi nu söker också måste besitta. I övrigt söker vi någon som är

noggrann och strukturerad i sitt ekonomiarbete, vågar arbeta självständigt

samt som trivs med händelserika dagar där du får chans att visa din

problemlösningsförmåga.

 

Tjänsten är heltid och med start i maj.  

Nyfiken? Tveka inte att kontakta oss. Ansökan och frågor om tjänsten; 

Elin Westerlund, elin@proficore.se, tel: 0702-746671

EKONOM IASS I S TENT

Proficore är moderbolag i en privatägd koncern med verksamheter inom bygg, fastigheter och
retail. Vi är ensam ägare av byggföretaget Blue Wall Construction samt Svets och smidesföretaget
Citagon. Vi är delägare i ett antal fastigheter samt ett flertal klädbutiker bland annat Season.
Koncernen omsätter ca 500 miljoner och på Proficore är vi 10 anställda som främst arbetar med
projektutveckling, ekonomi och HR. Verksamheterna i koncernen präglas av en entreprenöriell
anda med ambitionen att utvecklas och växa de kommande åren.

Vi värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.


