Bredablick Förvaltning är ett expansivt bolag med inriktning på ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. Företaget skapar och förädlar värden för bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och fastighetsbolag. Företaget har regionkontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Lund. Vårt huvudkontor ligger i Malmö. Läs mer om företaget på bredablickforvaltning.se

Sveriges snabbast växande förvaltningsbolag söker driven

Redovisningsekonom
Starta din karriär på Bredablick så ges du möjligheter få andra bolag kan erbjuda.
Med en starkt tillväxtorienterad kultur är vi ett bolag som växer kraftigt år för år med
en arbetsmiljö präglad av entreprenörsanda och driv. Samtliga medarbetare på alla
nivåer i företaget ska bidra till nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt.

Vi söker dig med intelligens och organisatorisk förmåga som vill klättra snabbt på
karriärstegen. Du är inte rädd för att kastas in i nya situationer utan ser det som en
utmaning, utveckling och möjlighet att överträffa förväntningar. På vägen kommer vi se
till att du får den kunskap och verktyg som krävs för att ta nästa steg.

Vår organisation har inga glastak. Befordringar bestäms inte av ålder eller år i
företaget utan av vad du bidrar med. Vi kan ge dig en språngbräda till en snabb
karriär och möjlighet att påverka på ett tidigt stadium om du ger oss ditt engagemang.
Kraven vi ställer är bland de tuffaste i branschen. I gengäld erbjuder vi en resa fylld
med spännande och utvecklande uppgifter.

Du har en examen i företags- eller nationalekonomi. Antingen är du nyexaminerad
eller så har du 1-2 års erfarenhet från revisions- eller redovisningsbyrå alternativt från
förvaltningsbranschen. Som person är du serviceminded, analytisk, noggrann och har
en stark initiativförmåga. Som medarbetare hos oss på Bredablick är det viktigt att du
tycker om att arbeta i ett högt tempo och har en positiv attityd kombinerat med ett
glatt humör.

Som redovisningsekonom hos Bredablick lär du känna företaget och förvaltningsbranschen från grunden. I första hand kommer du att hjälpa våra kundansvariga med
löpande redovisning. I ett senare skede av din introduktionsperiod kommer du även
vara ansvarig för upprättande av bokslut, kvartalsrapporter och budget för 10-15
bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Bokföring och registrering av leverantörsfakturor
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• Avstämning av balans- och resultaträkningar
• Delaktig i upprättande av bokslut, kvartalsrapporter och budget
• Kundservice

Placering: Göteborg.
Anställningsstart: Enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka din ansökan till jobbekonom_gbg@bblick.se
Märk din ansökan med ”Redovisningsekonom Göteborg”. Vi arbetar med
löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag.
Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

