Junior ekonom Sökes till ungt dynamiskt företag i vinbranschen
Arbetsbeskrivning:
Vi söker en junior ekonom som kommer att arbeta med ekonomi med viss assistans av en annan
person på företaget. Du kommer att arbeta med löpande bokföring, avstämningar och bokslut,
årsredovisningar, inkomst-, punkt- och momsdeklarationer, betalningar och andra vanligen
förekommande arbetsuppgifter.
Du kommer även att ta ansvar för andra processer på företaget, denna del av arbete kommer att
bero på dina övriga kvalitéer, men kan till exempel vara att ta ett visst ansvar för logistik, juridik,
outsourcing eller marknadsföring. Vi uppskattar att ekonomisysslor kommer att stå för 40-65% av
tjänsten.

Vem är du:
Vi söker en högpresterande ekonom som vill arbeta med hela spannet inom redovisning, från
löpande bokföring till årsbokslut. Du är troligen nyutexaminerad med universitetsexamen inom
ekonomi eller motsvarande och har därför grundläggande kunskaper om redovisning. Eventuell
yrkesutbildning fungerar även det som utbildningsgrund.
Krav för tjänsten:
- Civilekonom eller motsvarande, med inriktning mot redovisning eller yrkesutbildning med 100%
inriktning på redovisning/bokföring.
- 1-3 års erfarenhet av löpande redovisning och avstämningar och bokslutsarbete.
- Goda kunskaper i MS Excel.
- Talar och skriver flytande svenska och engelska.
För att lyckas hos Concealed Wines är det viktigt att du trivs med att arbeta inom ett växande bolag
med entreprenörsanda. Du är mycket noggrann, hjälpsam och prestigelös till din natur. Vidare trivs
du med att ta stort eget ansvar för ditt arbete såväl som din karriär. Du vill utvecklas inom
redovisning, är resultatinriktad, ambitiös och analytisk. Du trivs i sociala sammanhang, har lätt för att
skapa kontakter och tycker om att arbeta i team.

Du erbjuds:
Concealed Wines erbjuder en flexibel och kreativ miljö som kännetecknas av korta beslutsvägar.
Kulturen på bolaget är prestigelös, alla hjälps åt för att nå gemensamma mål och visar ödmjukhet
inför varandra. Du ges möjligheten att arbeta med kvalificerad redovisning och tar du ett ansvar så
kommer du att utvecklas personligt likväl som professionellt. Vi håller oss till arbetsdagar 8 timmar
om dagen och vin undviker att jobba övertid. Vidare så tränar vi en del på arbetstid och ser det som
en naturlig del i vår arbetsvardag.

Concealed Wines Scandinavia (556770-1585)

info@concealedwines.com

Om företaget:
Concealed Wines grundades 2008 och har sedan dess haft en god tillväxt. Vi jobbar med import och
distribution av vin, öl och andra alkoholhaltiga drycker. Vi jobbar idag med import verksamhet i
Sverige, Finland och Norge. Vi är ett ungt och dynamiskt team som gillar att jobba, träna och
utvecklas tillsammans. Läs mer om vårt företag på www.concealedwines.com och
www.concealedwines.se.

Start:
Enligt ök. (September är en bra månad för oss, men vi är flexibla)

Lön:
Enligt ök. (Fast månads- vecko- eller timlön)

Varaktighet, arbetstid
Tillsvidare, Heltid

Sista ansökningsdag:
Tjänsten kommer att tillsättas löpande. Vi kommer att ta bort tjänsten från arbetsförmedlingen när
den är tillsatt.

Ansökan:
Ange referens: CWJuniorEkonom
Vi tar emot ansökan via e-post: info@concealedwines.com

OBS:
Vi kommer inte att besvara inskickade ansökningar där det är uppenbart att den sökande saknar
utbildning och erfarneht för tjänst vi har beskrivit.

Vi föredrar att ni skickar ansökning via email info@concealedwines.com. Ifall ni har frågor, ställ dessa
via email, undvik att ring.

Concealed Wines Scandinavia (556770-1585)
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