
KVALIFICERAD REDOVISNINGSEKONOM 
TILL VÄXANDE REDOVISNINGSBYRÅ

Vill du växa med oss?
Ekonomipartner AB, baserat i Göteborg, är en redovisningsbyrå som startade för fyra år sedan och vill 
växa. Vill du följa med oss på resan från att vara en liten byrå till att bli en lite större? Våra kunder är 
i huvudsak små, ägarledda tjänsteföretag i en mängd olika branscher, samt bostadsrättsföreningar. 
Vi behöver nu rekrytera en kvalificerad ekonom som trivs med att arbeta med egna kunder och ge 
den snabba service som småföretagare behöver i sin vardag. Som redovisningsekonom hos oss får 
du möjligheten att ta ett helhetsansvar för dina kunder inom ett antal olika branscher. 

Vi arbetar med Björn Lundén helhetslösning, Fortnox samt Hogia fastighetssystem. Erfarenhet av 
dessa är meriterande men inte ett krav. Vi tillhandahåller gärna utbildning inom specifika områden 
inom redovisning eller skatt som intresserar dig och ser självklart till att alla våra anställda är upp-
daterade inom det senaste på redovisnings- och skatteområdet.

Vi sitter i ljusa, nyrenoverade lokaler i centrala Göteborg. Stämningen hos oss är varm och med 
mycket humor. Debiterbara timmar är viktigt men det ska också vara kul att gå till jobbet! 

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer självständigt leda redovisningsarbetet för dina kunder. Du följer dina kunder året runt och 
hjälper dem med deras löpande redovisning, skattedeklarationer, löneadministration, upprättande av 
bokslut och årsredovisningar samt inkomstdeklarationer. Du kan även bistå med analys, uppföljning 
och rapportering samt fungera som ett bollplank och stöd i löpande redovisningsfrågor. 

UTBILDNING/ERFARENHET
Vi tror att du antingen är civilekonom i grunden, alternativt så har du studerat lämplig YH-utbildning. 
Det är ett krav att du har ca 4-5 års erfarenhet av de arbetsuppgifter som ingår i rollen som redovis-
ningsekonom. Vi ser gärna att du har arbetat med olika bolagsformer och behärskar att upprätta 
inkomstdeklarationer för såväl enskild firma som aktiebolag. Kanske har du jobbat på revisionsbyrå 
eller drivit egen verksamhet som redovisningskonsult? Har du dessutom erfarenhet av bostadsrätts-
föreningar i någon form är det ett plus men inget krav.

VI TROR ATT DU ÄR…
...en person som vill vara med och driva saker framåt, både för kunder och för byrån internt. Du har 
förmågan att skapa förtroende hos våra kunder och bygga långsiktiga relationer. Du är utåtriktad, 
driven samt brinner för att ge våra kunder den bästa av service. Du hjälper gärna dina kollegor när 
någon hamnat i tidsnöd eller behöver någon att diskutera en redovisningsteknisk fråga med. 

Uppfyller du ovanstående kan vi erbjuda dig en arbetsplats där du från start kommer att få ta stort 
eget ansvar i ett växande företag och där du kontinuerligt kommer att utvecklas och trivas. Vi ser 
därför med glädje fram emot din ansökan! 

Ansökan skickas till: nina@ekonomipartnergbg.se

Urval och intervjuer sker löpande och vi rekommenderar dig därför att skicka in din ansökan snarast. 


