Redovisningsassistent
Har du ett driv för att arbeta med bokföring och administration? Är du positiv, ansvarfull och
organiserad? Gillar du tanken på att få göra ett riktigt bra jobb och leverera kvalitet i allt du gör?
Då vill vi gärna att du söker jobb hos oss!
Vi på Wärtsilä Puregas Solutions AB i Kalmar söker en redovisningsassistent som vill jobba i ett
dynamiskt företag och bli en viktig del i vårt team. Företaget är en del av Wärtsiläkoncernen med
huvudkontor i Finland och vi tillverkar anläggningar för biogasuppgradering. Våra produkter är en
del av framtiden och bidrar till hållbara samhällen med smarta teknologilösningar runt om i
världen.

Rollen som redovisningsassistent är ett omväxlande och självständigt arbete där du kommer
arbeta nära din kollega i Sverige, men ofta ha kontakt med ekonomifunktionen i Finland där din
chef sitter. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fakturering, moms och kundreskontra
Hantering av inkommande fakturor och leverantörsreskontra
Betalningar
Löpande bokföring
Kontoavstämningar
Hjälp vid månads- och årsbokslut
Utveckling av arbetssätt
Andra allmänna kontors- och ekonomiuppgifter

För att trivas och utvecklas i rollen och inom Wärtsilä vill vi att du har en gymnasieexamen inom
ekonomi och redovisning, eller annan likvärdig utbildning, och har jobbat praktiskt något år med
bokföring och moms. Du har erfarenhet av att jobba i affärssystem som t.ex. Jeeves eller SAP
och IT-vana med goda kunskaper i MS Excel och har lätt för att lära dig nya program. Det är
meriterande om du har kunskap om IFRS och erfarenhet av att arbeta i Readsoft. Svenska och
engelska behärskar du flytande, såväl i tal som i skrift.
Som person har du en positiv attityd och dyker det upp utmaningar i arbetet söker du aktivt efter
lämpliga lösningar. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är duktig på att
samarbeta. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är ansvarsfull, noggrann och har en vilja att
utveckla både dig själv och arbetet.
Låter det lockande?
Vi erbjuder dig en visstidsanställning på 18 månader med stora möjligheter till förlängning eller
att jobba vidare inom koncernen. Tjänsten är heltid och start är enligt överenskommelse. Hos
Wärtsilä Puregas Solution AB får du en självständig och utmanande roll i en internationell miljö
där samarbete och affärsmässighet står i fokus. Tjänsten är placerad i Kalmar.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Ahlnäs, Business controller, Biogas upgrading:
Epost: malin.ahlnas@wartsila.com

