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Redovisningsassistent till Erik Penser Bank
Är du redo för en ny utmaning som redovisningsassistent? Har du arbetat med
leverantörs- och kundreskontra tidigare? Nu kan du få möjligheten att arbeta på
Erik Penser Bank, en arbetsplats där du utmanas och agerar i en trevlig miljö med
kompetenta kollegor. Känner du igen dig i detta kan du vara den vi söker!
Arbetsbeskrivning
Som redovisningsassistent kommer du att vara ansvarig för leverantörs- och
kundreskontra. Detta inkluderar hela fakturaflödet (registrera, kontera, attest och
betalning). Du kommer även vara delaktig i den löpande redovisningen samt vid
månads- och årsbokslut och årsredovisningsprocessen. Utöver detta kommer du
även att:
• Ansvara för utläggshantering
• Upprätta moms- och arbetsgivardeklarationer
• Utveckla befintliga som nya arbetssätt, rutiner och processer
• Arbeta med ad hoc-uppgifter samt vara involverad i olika typer av projekt
• Agera som extra resurs vid ledigheter och sjukdom till de övriga i teamet
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och självständig. Som
redovisningsassistent är du samarbetsvillig och klarar av att hoppa in vid behov och
slutföra arbetsuppgifter (både högt som lågt).
För att klara av rollen har du tidigare erfarenhet som ansvarig för leverantörsreskontra och även viss erfarenhet från löpande bokföring och bokslut. Du är en god
Excelanvändare samt har systemvana och ett systemintresse. Erfarenhet från
Agresso/UBW är meriterande.
Om företaget
Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank. Vi erbjuder ett brett urval av
finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att
skapa värde åt våra kunder. Erik Penser Banks affärsidé är att erbjuda de bästa
finansiella lösningarna till privata och professionella investerare.
Frågor och kontakt
Eventuella frågor ställs till Jessica Trädgårdh på jessica.tradgardh@penser.se eller
073-401 85 90. Ansökan innehållande CV och personligt brev skickas till rekrytering@penser.se.
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