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Concealed Wines söker ny medarbetare 

Vi söker just nu en person som ska ta ansvar för vår bokföring och redovisning men även andra 
uppgifter inom ekonomi/administration. Vi har idag en person som ansvarar för detta men på grund 
av ändra omständigheter på den privata sidan har valt att säga upp sig. 
 
Vi söker en person som har erfarenhet av ekonomi och redovisning och arbeta under eget ansvar. Vi 
vill att den person som vi anställer kan ta ett helhetsansvar för redovisning/bokföring och 
rapportering samt andra områden inom ekonomi och till viss del logistik. 
 
Nedan kommer beskrivning av kompetens/personlighet vi söker:  

- Villig att ta mycket ansvar och jobba självständigt och växa i mindre organisation 
- Minst 2 års arbetserfarenhet av att jobba med redovisning/bokföring 
- En utbildning i redovisning/bokföring 

 
Vi söker en person på heltid alternativt en person på 75% om detta skulle passa eventuell ny kollega 
bättre. Vi söker en person med start så snart som möjligt. Lönen förhandlas och kommer att vara en 
fast månadslön. 
 
 
Vi söker en person omgående. Om du är intresserade, vänligen skicka en ansökan till 

simon.kallquist@concealedwines.com skriv i titel CW_Ekonom2017. 
 
Om Concealed Wines  

Concealed Wines är ett växande företag i vin och sprit branschen. I år omsätter vår verksamhet cirka 
75 miljoner totalt i våra verksamheter i Sverige, Norge och Finland. Vi som jobbar på Concealed 
Wines är ett ungt entreprenör drivet team som vill växa tillsammans och vi älskar att ta oss an olika 
former av utmaningar. Utöver att jobba tillsammans så gillar vi att gå och träna och hålla oss i form. 
 
Som arbetsplats så kan vi erbjuda dig: 

- Flexibilitet med arbetstider för att passa ditt privatliv 
- Möjlighet att växa med vår organisation då vi är ett snabbt växande företag 

 
Vi sitter i lokaler nära Stadion i centrala Stockholm. 
 
Läs mer om vår verksamhet på länkar nedan: 
www.concealedwines.com 
www.concealedwines.se 
www.concealedwines.fi 
www.concealedwines.no 
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