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Var finns du som vill arbeta på Svensk Direktreklam AB? 

 

Vi söker dig som vill arbeta extra som ekonomiassistent 

I rollen som ekonomiassistent får du göra enklare löpande ekonomiassistent 

arbete.  Det innebär bla. ankomstregistrering av leverantörsfakturor, 

attestbokning av leverantörsfakturor samt registrering av inbetalningar och 

påminnelsehantering. Dessutom diverse administrativt arbete som insortering 

och arkivering. 

 

Vem är du? 

Vi söker dig som idag läser på Ekonomlinjen. Som person är du noggrann och 

ansvarsfull och ser detta som en bra erfarenhet och komplement till din 

utbildning. Då arbetet innebär en hel del interna kontakter är det viktigt att 

man är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga 

Arbetstiden är ca 1-2dagar per vecka troligen fördelat på minst två ½ dagar per 

vecka våren 2022 och heltidsarbete ca 8 veckor under sommaren 2022.  

Vi ser gärna att du som söker har ambitionen av att arbeta hos oss minst under 

två år. I denna rekrytering lägger vi stort vikt vid personlig lämplighet. 

 

Vad kan vi erbjuda? 

För rätt person erbjuder vi ett bra extra arbete i en framgångsrik och växande 

koncern. Svensk Direktreklams ekonomiavdelning sitter i nya, fräscha lokaler i 

Fyrislund, Uppsala. 

 

Ansökan  

Välkommen med din ansökan till helene.svensson@sdr.se  

Ansök gärna snarast dock senast 23 januari då ansökningarna behandlas 

löpande och vi vill att du börjar så fort som möjligt. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

 

Svensk Direktreklam är en del av SDR gruppen och Sveriges största privata 

direktreklamföretag. Företaget är representerat på 37 orter via lokala 

franchisetagare och har huvudkontor i Uppsala samt försäljnings- och 

marknadskontor i Stockholm och Göteborg. Svensk Direktreklam är godkänd 

postoperatör av Post och Telestyrelsen. Företaget har ett aktivt miljöarbete och 

är sedan 2001 certifierade enligt ISO 14001.  

Läs mer på www.sdr.se  
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