Redovisningskonsult hos Student Accounting Consultants
Om företaget
Student Accounting Consultants är ett nystartat företag som vill erbjuda Sveriges småföretagare
landets skickligaste studenter inom redovisningsläran. Ta chansen och var med i startfasen för ett
kommande succébolag inom redovisning. Just nu söker vi studenter som vill vara med och utveckla
företaget samt axla rollen som redovisningskonsulter för Sveriges småföretag.
Om uppdraget
Student Accounting Consultants tjänster kommer att testas i ett kommande pilotprojekt där vi blir
tilldelade ett antal klienter via en affärsrådgivningsbyrå, för att sedan bli utvärderade för vidare
tilldelning av deras klienter. Därför söker vi nu två lämpliga kandidater för att prestera maximalt i
detta projekt.
Uppdragsuppgifterna kommer i huvudsak vara att jobba med redovisning för företagen du blivit
tilldelad att arbeta som konsult för. Arbetet med klienternas redovisning ansvarar du själv för genom
din egen firma. Detta innebär inte att du alltid jobbar ensam, vi kommer att hjälpas åt. I rollen som
redovisningskonsult förväntas du sköta företagets samtliga redovisning. Företagen som tilldelas
kommer ha en omsättning på mindre än en miljon kronor per år, vilket innebär att tidsåtgången per
företag kan förväntas vara låg. Du kommer själv få organisera dina arbetsuppgifter så det passar in
med dina studier och eventuellt andra engagemang. Allt arbete sker i första hand på distans vilket
innebär att du även får bestämma din arbetsplats helt själv.
Det här är inget vanligt jobb eller konsultuppdrag. Det här är ett åtagande att vara med på ett
kommersiellt äventyr som erbjuder spännande utmaningar, problemlösning på en ny nivå och en
enorm spelplan för nytänk. Även om uppdraget inte på pappret kräver engagemang i företaget
Student Accounting Consultants önskar vi att du vill vara med och utveckla, effektivisera och i
allmänhet lägga grunden för företaget.
Om dig
Vi söker dig som har och är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betyg G eller högre i en kurs om redovisning, 7.5 hp eller mer. Övriga erfarenheter kring
ämnet är meriterande.
God förmåga att kommunicera på engelska och svenska. Kunskap i andra språk är
meriterande.
Anpassningsbar för oväntade situationer.
Väldigt självgående och god initiativförmåga.
Sinne för pedagogik.
Intresse för entreprenörskap.
Möjlighet att fakturera från valfri bolagsform är ett krav.
Mer än ett år kvar av studietiden.

Är du intresserad eller vill veta mer?
Skicka in CV, personligt brev och övriga meriter till markus@studentaccountingconsultants.com

