Vi söker en redovisningskonsult / löneadministratör!
Har du ett genuint intresse av lönehantering och bokföring samt tycker om att ge företag stöd och hjälp? Vill du vara del
av en modern fullservicebyrå som ständigt utvecklas och har kunder över hela landet? Bor du i eller i närheten av
Gällivare eller Luleå? Då kanske det är Dig vi letar efter!
Vi söker en självständig konsult som kan ta egna initiativ och har hög ansvarskänsla. Arbetsuppgifterna består av att
administrera löner, kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, skatter, moms och enklare avstämningsuppdrag
med stor möjlighet till personlig utveckling – allt detta i nära och kontinuerlig kontakt med Novias kunder som deras egen
löne-/redovisningskonsult.
Vi söker dig som har erfarenhet av löneadministration och/eller redovisning antingen genom erfarenhet eller utbildning.
Du har förmågan att se helheten och är väl förtrogen med, i perioder, högt tempo. Som person trivs du med samarbete
likväl som att arbeta ensam och har förmågan att etablera samt utveckla förtroendefulla kontakter. Du har lätt för att
kommunicera, är ansvarstagande och stresstålig. Vi söker engagemang och en positiv inställning, givetvis är det också
viktigt att vara strukturerad och noggrann. Kunskaper i programmen Fortnox samt Kontek lön är önskvärda!
Heltid (anpassningsbar ner till 75%), tillsvidareanställning och vi tillämpar individuell lönesättning.
Har du frågor eller intresserad av att söka tjänsten?
Kontakta eller skicka CV samt personligt brev till Jennie Keinström 073-038 32 92 eller jennie@noviaekonomi.se Intervjuer och
urval kommer att ske löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat rätt person, skicka därför in din ansökan så
snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Novia Ekonomi AB är en redovisningsbyrå med drygt 20 redovisnings- och lönekonsulter. För oss är det viktigt att varje
individ har unika möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen. Vi erbjuder en familjär, engagerad och flexibel arbetsplats med fria arbetstider och
stor satsning på friskvård där du själv i stor utsträckning kan påverka ditt arbete. Läs mer om oss på www.noviaekonomi.se

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.

