The Beverage Group söker redovisningsekonom
Vi söker dig med erfarenhet inom ekonomi och redovisning. Du kommer tillsammans med vår ekonomichef
ansvara för löpande hantering av leverantörs- och kundfakturor, bokföring, betalningar samt viss
orderhantering för de bolag som ingår i koncernen.
The Beverage Group är en av de största vin-importkoncern med verksamhet i hela norden.
Koncernen består av följande företag: Winepartners Nordic, Winepartners Norway, Winepartners Finland,
Brandpartners, Spiritpartners, Janake Winegroup Sweden, Janake Norway samt Horecapartners.
The Beverage Group omsätter närmare 1 miljard SEK och har för närvarande 25 anställda.
Vår snabba tillväxt medför att tempot är högt, men vi sätter värde på att det ska vara roligt att jobba.
Vi är ett sammansvetsat team och behöver nu komplettera våra resurser inom ekonomi med en kollega
som trivs i en snabbrörlig miljö.
Du har goda möjligheter att utvecklas i rollen genom egna initiativ och dina möjligheter att påverka är stor.
Du kommer att arbeta direkt underställd vår ekonomichef.
Huvudsakliga uppgifter:
• Hantering av kund- och leverantörs reskontra.
• Registrering och hantering av in- och utbetalningar.
• Löpande bokföring
• Bankärenden och verifikationer
• Momsredovisning
• Delaktig i månadsbokslut
• Orderhantering
Personliga egenskaper och kompetenser:
Strukturerad och noggrann, snabblärd och stresstålig, kommunikativ och kunna hantera engelska i tal och
skrift. Minst gymnasieekonom med 2–5 års erfarenhet som redovisningsekonom.
Goda kunskaper i Excel, kunskaper i något stort affärssystem, vi arbetar för närvarande med Orion.
För att trivas hos oss är det viktigt att du gillar att utvecklas och vill vara med och skapa nya och förbättrade
arbetssätt. Har du tidigare erfarenhet av att jobba på ett företag som bedriver både export och import är
det ett plus.
Tillträde: Snarast möjligt
Omfattning: 50% med möjlighet att utökas till 100% på sikt.
Plats: The Beverage Group huvudkontor i Djursholm, Stockholm
Villkor: Fast lön enligt överenskommelse
Din ansökan: Låter detta intressant vill vi gärna komma i kontakt med dig! Alla ansökningar behandlas
konfidentiellt.
Ansök gärna redan idag, men senast den 10 december, och bifoga ditt CV.
Vi tar emot din ansökan via e-post. info@thebeveragegroup.se
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