
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 och Helsingborg. Vårt huvudkontor ligger i Malmö. Läs mer om företaget på bredablickforvaltning.se

Sveriges snabbast växande förvaltningsbolag söker

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.

Vår organisation har inga glastak. Befordringar bestäms inte av ålder eller år i företa-
get 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 spän-
nande och utvecklande uppgifter.

Nu söker vi en ekonomiansvarig till vårt huvudkontor i Malmö. Du kommer att komma 
in en nyckelroll i företaget och ha ansvar inom flera områden. Som ekonomiansvarig 
ansvarar du för samtliga bolag inom Bredablickgruppen och kommer att ha ett nära 
samarbete med övriga medarbetare på ekonomiavdelningen som hanterar den löpan-
de redovisningen. Du kommer vara ansvarig för att driva olika typer av utvecklingspro-
jekt för att föra avdelningen och bolaget framåt.

Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

• Ansvarig för löpande redovisning
• Fakturering
• Avtalshantering

• Månadsavstämningar, kvartalsbokslut och årsbokslut
• Årsredovisning samt deklarationer
• Kontakt med leverantörer, kunder, myndigheter samt revisorer
• Rapportering till ekonomichef och VD

Vi söker dig med intelligens och organisatorisk förmåga som brinner för redovis-
ning. Du är inte rädd för att kastas in i nya situationer utan ser det som en utmaning, 
utveckling och möjlighet att överträffa förväntningar. Du är självgående i redovisning 
och bokslutsarbete. Vi ser gärna att du har 2-5 års erfarenhet från revisions- eller 
redovisningsbyrå eller från förvaltningsbranschen, alternativt att du har erfarenhet 
från en ekonomiavdelning där du arbetat med bokslut. 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.

Placering: Malmö

Anställningsstart: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.

Välkommen att skicka din ansökan till jobbekonom@bblick.se 
Märk din ansökan med ”Ekonomiansvarig”. Vi arbetar med löpande urval och 
ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag. 

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Ekonomiansvarig


