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Gothia Revision söker
Redovisningskonsult

Om tjänsten

Göteborg, Gothia Revision

Sista ansökningsdag:
2020-03-31

Vi söker nu en Redovisningskonsult till Gothia Revision.

Tillträde:
2020-05-01

Brinner du för effektivisering och förenkling då är denna tjänst något för dig! Vill du vara med i
en spännande och utvecklande roll som redovisningskonsult och hjälpa varje företag och deras
specifika behov. Gothia Revision utökar sitt team och söker nu ytterligare en duktig
medarbetare.

Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
- Personligt brev

Arbetsuppgifter
• Löpande bokföring
• Månadsbokslut och Årsbokslut
• Upprättande av årsredovisningar
• Medverkan vid revisioner
• Kundreskontra och leverantörsreskontra
• Skattedeklarationer
• Kontakt med Bolagsverket och Skatteverket
• Delaktig när nya bolag ska bildas
• Delaktighet vid köp av bolag‚ upprättande av ekonomiska dokument
• Löner
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom ekonomi, gärna från yrkeshögskolan eller
motsvarande, och som har minst 1 års erfarenhet av liknande arbete.
Som person är du noggrann‚ ansvarstagande‚ strukturerad och van vid att jobba med givna
deadlines.
Du är självgående och har en känsla för detaljer och ordning. Vidare är du en utåtriktad
lagspelare och drivs av att ha varierade arbetsuppgifter och värdesätter utöver detta en god
samarbetsförmåga och social kompetens.
På Gothia Revision erbjuds stimulerande arbetsuppgifter där du får möjlighet att arbeta med
olika typer av ekonomiavdelningar i små- och medelstora bolag samt därmed utveckla din
kompetens ytterligare inom ekonomi.
Det är viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med våra; engagerad‚
lösningsorienterad och lyhörd.
Vi erbjuder ett variationsrikt arbete i ett trevligt företag där vi är noga med att personalen mår
bra. Företagets festkommitté, som drivs av personalen, anordnar ett antal uppskattade
aktiviteter per år.
Om du känner att din profil matchar ovanstående beskrivningar samt att du har den där extra
drivkraften är du välkommen med din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar vi med Addsell Rekrytering.
För mer information, vänligen ring rekryteringskonsult Martin Nyberg 0705-109001.
Välkommen med din ansökan!
Gothia Revision är ett expansivt revisions- och konsultföretag som erbjuder tjänster inom
revision, skatterådgivning, annan revisionsnära rådgivning, redovisning och
bolagsverksärenden. På kontoret, som är beläget i Almedal strax söder om Liseberg, arbetar
idag 25 personer, varav 5 kvalificerade revisorer.
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