Ekonom till Fenix Holding AB
Har du utbildning inom ekonomi och/eller erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete? Ser du fram emot
möjligheten att tillhöra en organisation på stark frammarsch, där du själv får vara delaktig i att forma och
utveckla din roll? Då kan tjänsten som redovisningsekonom hos Fenix Holding AB vara det du söker.

Till en expansiv koncern i Sundsvall söker vi nu en redovisningsekonom. Koncernens bolag
omsätter tillsammans ca 500 Mkr och har en balansomslutning uppgående till drygt 870 Mkr.
Antalet anställda uppgår till närmare 350 medarbetare. Fenix Holding är moderbolag till bl a
Teknisk Fastighetsservice AB, Hedern Fastigheter och Förvaltningsaktiebolaget Castor i
Sundsvall, för att nämna några av koncernens bolag.
Tjänsten innebär att du arbetar självständigt och har ansvar för ekonomiarbetet för flera av
koncernens bolag.
Dina arbetsuppgifter kommer att spänna över hela redovisningsområdet vilket innebär löpande
redovisning, rapportering, periodiseringar, månads-, kvartals- och årsbokslut.
Rollen innebär också hantering av skatte- och momsdeklarationer samt vara behjälplig vid
budget- och prognosarbete.
Du kommer även att hantera olika ärenden såsom projektuppföljning, upprättande av
anläggningsregister, hantering av frivillig skattskyldighet och liknande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som är van att arbeta med redovisning och har flera års erfarenhet, kanske som
redovisningskonsult eller redovisningsekonom. Det är meriterande om du har en bakgrund från
fastighetsbranschen men absolut inget krav. Du har relevant utbildning med inriktning mot
ekonomi och redovisning. Erfarenhet av koncernredovisning är meriterande.
Som person är du självgående och trivs med att ha många olika arbetsuppgifter och ärenden
pågående samtidigt. Vi förutsätter vidare att du är ansvarsfull, analytisk, strukturerad och
noggrann.
En god kommunikativ förmåga erfordras då arbetet innebär löpande kontakter såväl internt
som externt.
Med en prestigelös och positiv inställning trivs du med att jobba i ett högt tempo tillsammans
med koncernens övriga personal.
Du bör ha goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift. God datavana inom MSOffice är en
självklarhet. Körkort är ett krav och tillgång till bil är önskvärt då arbetet kan komma att utföras
på olika lokala kontor i och utanför Sundsvall.
Omfattningen är heltid med start så snart som möjligt.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Pernilla Åhlin på tel.
070–345 12 53 eller Christer Lundstedt på tel. 070–540 50 55.
Din ansökan skickar du via e-post till: pernilla.ahlin@fenixholding.se
Då urval och intervjuer pågår löpande ber vi dig att skicka in din ansökan så snart du har
möjlighet.
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