ACAD SÖKER EKONOMIKUNNIG VD-ASSISTENT
Är du en positiv, serviceminded och flexibel person
som trivs i en koordinerande och supporterande
roll? Har du ekonomierfarenhet och vill vara en
viktig del av ett framgångsrikt teknikföretag?
Då ska du söka tjänsten som VD-assistent på ACAD
och bli en nyckelperson på företaget. Rollen är en mix
av flera olika och i stora drag arbetar du som
ekonomiassistent, kontorsansvarig, löneadministratör,
VD-assistent och allmän alltiallo.
Tjänsten passar dig som vill arbeta på ett mindre bolag
där ansvaret är brett och arbetsuppgifterna varierande.
Du måste vara prestigelös, hålla god ordning och hjälpa
till där det behövs samt vara lyhörd inför möten med
människor. Du kommer att hantera siffror, leverantörer,
löner, fester, konferenser, fakturor, kunder och mycket
mer – allt i samma tjänst.
Rollen är flexibel, varierad och dynamisk. Du har mycket
stora möjligheter att påverka hur dina dagar ser ut.
Vissa arbetsuppgifter är återkommande varje månad
och vissa varierar efter året. Du samverkar med extern
ekonomikonsult och revisor.

Kvalifikationer:
Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller
motsvarande, samt goda redovisningsegenskaper och
är bokslutssjälvständig. Det är meriterande om du har
arbetat på ett mindre bolag i liknande roll tidigare.
Företagsbeskrivning:
ACAD är ett konsultbolag som specialiserat sig inom
ljud och vibrationer. Företaget är litet och familjärt men
ändå Sveriges största fristående akustikkonsult. Alla
konsulter har en genomgående hög utbildningsnivå
inom akustik och är antingen civilingenjörer eller
doktorer. Samhörighet är ett ledord och trivseln är
prioriterad.
Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på
marknaden. Hos ACAD får du en trygg anställning och
självklart många fina förmåner som friskvårdsbidrag,
företagshälsovård, försäkringar och tjänstepension.
Vi har ett stor och ljust kontor beläget centralt i
Stockholm.
Ansökan

Arbetsuppgifter
-

Löpande bokföring, leverantörsfakturor
Ekonomiuppföljning och analys
Fakturering
Inköp/hantera leverantörer gällande kontoret
Assistera cheferna i deras dagliga arbete
Löner och reseräkningar
Kontorsadministration och växel
Konferenser, företagsaktiviteter och mässor
Ansvarig för agenda, protokoll och uppföljning
på lednings-/avdelningsmöten

Rekryteringsprocessen pågår under våren 2018 och
tjänsten kan tillträdas snarast.
Ansökan inklusive CV och betyg sänds till:
info@acad.se

Besök gärna vår hemsida, www.acad.se, och läs
mer om oss, våra projekt, företaget och akustik

