Om oss:
Ganthor Ekonomi ingår i en koncern där vi jobbar inom; redovisning, pensionsförsäkringar, kapitalförvaltning
samt riskförsäkringar under samma tak. Vårt huvudkontor finns i Malmö med kontor runt om i Mälardalen.
Detta skapar en spännande arbetsplats där man får intryck från många olika branscher och kan utnyttja
kompetenserna som finns inom koncernen. Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsmiljö, stor a
utvecklingsmöjligheter och en positiv företagskultur som präglas av ett stort engagemang, affärsmässighet och
kundnytta.
Som stöd har du nya digitala lösningar för både kund och medarbetare samt goda
kompetensutvecklingsmöjligheter. Som medarbetare ska du alltid känna att du har de bästa förutsättningarna
för att växa i din yrkesroll. Hos oss är det bara din egen drivkraft som sätter dina gränser. Vi tror också att
sunda värderingar i en hållbar arbetsmiljö, med kollegor som stöttar är helt avgörande för att du ska kunna
utvecklas. Välkommen att växa med oss .

Om dig:
I rollen som junior redovisningskonsult sköter du bland annat den löpande bokföringen samt avstämningar åt
våra kunder. Du jobbar i team med auktoriserade redovisningskonsulter och teamledar e.
Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper inom bokslut samt att du har några års erfarenhet från arbete
på redovisningsbyrå.
Kundaktiviteter som junior redovisningskonsult:







Löpande bokföring, inklusive avstämningar av bankkonton och skattekontra
Kundreskontra och avstämningar av kundfordringar
Leverantörsreskontra och avstämningar av leverantörsskulder
Lönekörning, utskick av lönespecifikationer och bokföring av löner
Årsvis arkivering av räkenskapsmaterial
Årsvis upprätta nya kundpärmar

För att trivas och bli framgångsrik hos oss ser vi att du lever upp till Ganthors framgångsfaktorer. I stora drag
betyder det att vi söker dig som investerar tid i dina relationer, tar initiativ och antar utmaningar samt har en
positiv inställning och visar engagemang och tar ansvar för det du gör. Vi lägger därför stor vikt vid dina
personliga egenskaper.

Vill du jobba med oss?
Skicka då in din ansökan som innehåller ditt CV, personliga brev samt betyg så snart som möjligt, men senast
5:e oktober 2018. Urval och intervjuer sker efter annonsen löpt ut. Ansökan tas emot på:
rekrytering@ganthor.se.

