Kantar Sifo söker ekonomiassistent
Vår Financeavdelning behöver förstärkning under sommaren och hösten, med start omgående och
fram till årsskiftet, ca 1-2 dagar i veckan. Ett perfekt sommarjobb och deltidsjobb till hösten vid sidan
om studier!
Vår Financeavdelning består av elva personer uppdelat på redovisning och controlling, med stort
fokus på prognostisering, uppföljning och analys. Vårt ägarbolag WPP är börsnoterade i London och
New York, och vi har därmed stort fokus på internkontroll och lyder även under SOX.
Arbetsuppgifterna kan variera men framförallt är det kundfakturering i ekonomisystem, uppdatering av
rapporter från affärssystemet Maconomy till Excel, sammanställning av data i Excel, rapportering i
olika system och övriga ad-hoc analyser som kan förekomma på en Financeavdelning.
Arbetet ställer höga krav men i gengäld erbjuds du ett mycket omväxlande och utvecklande arbete,
samt en bra merit! Du kommer att få inblick i hur det är att arbeta inom en internationell koncern. Detta
är således en utmärkt möjlighet för dig som vill ha praktisk erfarenhet av det du lärt dig på universitet
redan under studietiden. Du kommer att arbeta från vårt Stockholmskontor i fräscha lokaler i city.
Vi söker dig som:


Är flytande i både svenska och engelska vad gäller tal och skrift.



Har mycket god vana av Excel.



Har mycket gott siffersinne.



Är van vid samt positiv till att arbeta mot deadlines.



Är lösningsorienterad och känner dig bekväm med att arbeta självständigt.



Är noggrann och har förmågan att upptäcka fel och brister utan att drunkna i detaljer.



Meriterande om du har arbetat inom ekonomisystem sedan tidigare, ange gärna vilket.



Studerat ca 2 år på universitet eller högskola inom relevant område (t.ex. ekonomi).



Möjlighet att arbeta ca 1-2 dagar i veckan.

Låter detta intressant? Ansökan sker via vår hemsida; https://tns-sifo.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
senast fredagen den 23 juni. Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista
ansökningsdatum. Om du har några frågor är du välkommen att hör av dig till
Ioana.Velasquez@kantar.com.
På Kantar Sifo brinner vi för det vi gör; att baserat på fakta och kunskap generera insikter som får våra uppdragsgivare att öka
sin konkurrenskraft, växa och nå sina mål. Vi tillämpar alltid ett innovativt angreppssätt för att lösa kunders utmaningar när det
gäller marknadsinformation. Vi utvecklar nya metoder och leveranssystem baserat på den senaste teknologin. Genom att
rekrytera de bästa medarbetarna och satsa på deras utveckling levererar vi det bästa resultatet till våra kunder. Vi ger alla som
arbetar hos oss möjligheten att växa och utvecklas och uppmuntrar initiativ och samarbete i en professionell och internationell
miljö.
Kantar Sifo är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag med omkring 300 anställda och utgör den svenska grenen av
det globala marknadsundersökningsföretaget Kantar TNS. Med 15 000 medarbetare och närvaro i över 100 länder erbjuder vi
global täckning samtidigt som vi har lokal kunskap om varje geografisk marknad. Kantar är en del av WPP Communications
Group.

