Job description
Exxentric är ett ungt och snabbväxande exportföretag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativ
styrketräningsutrustning till sofistikerade kunder världen över. Elitcoacher i t ex Premier League och
NHL använder våra produkter, liksom skådespelare i Hollywood och dansarna på Kungliga Operan i
Stockholm. Ledande fysioterapeuter, personliga tränare och progressiva gym återfinns bland våra
kunder. Personalen består av ett internationellt och kompetent team med idrottsvetare, läkare,
ingenjörer, ekonomer och marknadsförare. Huvudkontoret ligger i Bromma, nära Sundbyberg C med
utmärkta kommunikationer.
Exxentric söker nu en driven ekonom som under hösten 2018 ska vikariera för Exxentrics
ekonomichef under hans föräldraledighet. Därefter kommer du arbeta i ett team om tre personer
som utgör ekonomifunktionen i företaget. Tjänsten kommer till en början innefatta varierande
arbetsuppgifter med allt från löpande redovisning till resultatuppföljning för att därefter fokusera
mer på processutveckling inom utvalda ansvarsområden när vår ekonomichef är tillbaka.
För att lyckas i rollen behöver du ha grundläggande kunskaper inom ekonomi och redovisning samt
trivas på snabbväxande företag som kännetecknas av högt arbetstempo. Passion för redovisning och
intresse för styrketräning är en bra kombination för den som söker. Det är helt ok att komma till
jobbet i träningskläder, vi håller med gym! Rätt person erbjuds fantastiska möjligheter att
tillsammans med ett passionerat team utveckla en verksamhet som bidrar till bättre prestationer,
hälsa och välmående för tusentals användare över hela världen.
Din profil
Allmänna kunskaper
‐ Redovisning och ekonomistyrning (vi använder Fortnox affärssystem)
‐ MS Office / Google Documents, med fokus på Excel/Google Spreadsheet
‐ Svenska och engelska (flytande)
Meriterande kunskaper
‐ Erfarenhet av att arbeta på ett företag verksamt på en global marknad
‐ Erfarenhet av lagerredovisning
‐ Erfarenhet av att arbeta med processutveckling och utveckling av affärssystem,
‐ God kompetens i momsredovisning
‐ Erfarenhet av löneadministration
Utbildning
Universitetsekonom eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Omfattning
Tillsvidareanställning på heltid (flexibla arbetstider). Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Lön
Marknadsmässig, beroende på utbildning och erfarenhet
Ansökningsperiod
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan senast 20/5.

