Eskils söker ekonomiassistent/receptionist
Nu söker vi medarbetare till vår ekonomiavdelning/reception för Anna-Lena som går i
pension, tjänsten är heltid. Du kommer att tillhöra ett team med tre personer och du
rapporterar till ekonomichefen.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• löpande redovisning
• leverantörsreskontra
• utbetalningar
• reserveringar och periodiseringar
• behjälplig med kundfakturering
• stor delaktighet i månadsbokslut
• avstämningar och analyser, moms mm
Utöver själva ekonomiarbetet som är den stora rollern så ingår:
• ansvar telefonväxel
• ansvar för lättare kökshantering
• ansvar för reception
Din Profil:
Vi tror att du som söker har ett par års erfarenhet av en liknande roll samt utbildning inom
ekonomi eller annan relevant utbildning. Som person är du serviceinriktad, driven, positiv och
uppskattar en föränderlig miljö som präglas av arbetsglädje. Då du kommer ha en central roll
på avdelningen måste du kunna arbeta självständigt och stundtals i ett högt tempo och vara
vårt trevliga ansikte utåt.
Krav:
• flerårig erfarenhet av bokföring och bokslut
• förstå resultat-samt balansrapport och kunna dra slutsatser utifrån dem
• förståelse för ekonomiska samband samt nyckeltal
• goda kunskaper i Excel
• behärska engelska språket
• B-körkort
• flexibel
• social kompetens
Meriterande:
• Vi arbetar i Microsoft Dynamics NAV så erfarenhet av systemet är meriterande.
Om oss
Eskils Tryckeri har verkat sedan 50-talet och vi bedriver grafisk produktion med modern och
mångfasetterad teknik, med ett stort kundfokus och engagemang i vårt kunderbjudande.
Vi lovar smarta tryckkoncept med bästa totalekonomi när behovet av varumärkesupplevelser
ökar och kravet på snabba anpassningar av kommunikationen är konstant.

Eskils Tryckeri AB / Åsboholmsgatan 15 / Box 381 / 501 13 Borås / Tel. 033 – 23 28 00 / www.eskils.se / info@eskils.se

1

Eskils ingår i ACG-koncernen och vår koncern är byggd på grundorden:
ORDNING och REDA, STIL, ANSVAR och RESPEKT.

Vår koncern en rökfri arbetsplats.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan och CV till ansokan@eskils.se.
Märk din ansökan med: ansökan2019
Om du har några frågor kan du även kontakta Henry på mobil 070 6597059.
Sista ansökningsdag är den 2019-03-11.
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