Vi söker redovisningskonsult med
inriktning på löneadministration
Ekonomibyrån Melin & Worge AB söker en erfaren redovisningskonsult med inriktning
på löneadministration. Melin & Worge expanderar och vi vill välkomna ytterligare en
medarbetare, vi är ansluta till SRF och är en auktoriserad byrå. Våra engagerade
medarbetare har som ambition att alltid vara proaktiva, lyhörda och ge våra kunder
support och vägledning. Vår ledstjärna är att varje dag sträva efter att ge en god
kundservice och uppnå perfektion och kvalité som bidrar till kundens verksamhet.
Om dig
Vi söker dig med minst 5 års dokumenterad erfarenhet. Är du auktoriserad redovisningskonsult alt. lönekonsult är det meriterande, men inget krav. Meriterade om du har
erfarenhet av olika redovisning- & lönesystem samt har kunskap i att hantera olika
kollektivavtal & branscher. Vi värdesätter din sociala kompetens med vikt på
engagemang, positivitet och teamkänsla. Du är en ansvarstagande och driven person
som tar egna initiativ, gillar utmaningar, struktur och noggrannhet. Du har en stor
analytisk förmåga och har ett målinriktat tänk, du är en person som alltid ser en lösning
framför ett problem.
Om tjänsten
Tjänsten innefattar både löneadministration och redovisningsuppdrag, med vikt på
löneadministration. Tjänstens innehåll innebär att kravet på kompetens både teoretiskt
och erfarenhetsmässigt är meriterande. Du får en teamledarroll, där du förväntas leda
ett mindre team. Rollen innefattar också kommunikation, där vi värdesätter din sociala
förmåga & tydlighet både emot kund och kollegor. Vi värdesätter och kommer lägga stor
vikt vid personlighet och ambitioner. Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt.
I rollen kommer du vara med och påverka byråns utveckling, vi ser fram emot att möta
framtidens möjligheter och utmaningar.
Sänd ditt CV och personliga brev till info@melinworge.com. Senast den 29 mars vill
vi se din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Melin.
070-490 66 87 · asa@melinworge.com
Besök gärna vår hemsida melinworge.com och läs mer om oss och vårt tjänsteutbud.

