Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska har sedan starten utvecklats till några av norra
Europas mest kvalificerade företag inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt ca 400
medarbetare och nästan 60 MEUR i årlig omsättning förser vi våra kunder i hela världen med
avancerade produkter. Vi är en komplett leverantör som erbjuder våra kunder en mängd
lösningar och arbetsmoment inom skärande bearbetning, slipning, induktionshärdning och
montering. Våra produktionsenheter har över 160 CNC-maskiner i högeffektiva
produktionsceller. Vi har fabriker i Skillingaryd och Eket.

KVALIFICERAD REDOVISNINGSEKONOM
OM DIG
Du är en skicklig redovisningsekonom som har några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
i en liknande roll i mellanstort eller stort bolag. Du trivs med ansvar och att vara med och påverka.
Passar beskrivningen in på dig – då kommer du att trivas på vår trevliga ekonomiavdelning!
VI FINNS NÄRA
Till vårt nyrenoverade kontor i Skillingaryd tar du dig på ca 25 minuter med bil från Jönköping eller
Värnamo.
DIN PROFIL
Du har goda IT-kunskaper och har arbetat i ett eller flera affärssystem/bokföringsprogram, gärna
Monitor. Officepaketet och särskilt Excel behärskar du väl.
Du har utmärkt kommunikationsförmåga och flytande kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Noggrannhet och struktur är viktigt för dig och du har en analytisk förmåga.
Samtidigt som du är självständig och drivande, är du också en positiv lagspelare som stöttar
kollegorna. Du tycker om att arbeta proaktivt.
DIN ROLL
Du ingår i ett team som stöttar varandra i det löpande ekonomiarbetet och i samråd med CFO, tar du
ansvar för redovisningen. I rollen ingår bland annat:
• Period- och årsbokslut
• Delaktig i budget- och prognosarbete
• Avstämningar och likviditetsplanering
• Skatter, moms- och myndighetsrapportering
• Stödja extern och intern revision
• Analys av nyckeltal och att kommunicera dessa internt
• Övrigt vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi
ÖVRIGT
Du rapporterar till CFO.
Arbetstid dagtid, vi tillämpar flextid.
Resor till vårt kontor i skånska Eket förekommer.
SKICKA DIN ANSÖKAN IDAG!
Välkommen att skicka personligt brev och CV till personal@uppakra-mek.se.
Märk ansökan ”Kvalificerad Redovisningsekonom”.
Intervjuer sker löpande och tillträde kommer att ske snarast möjligt efter överenskommelse.
Du är välkommen att ställa frågor om tjänsten till Anders Ljungberg, anders.ljungberg@uppakramek.se, alternativt frågor kring rekryteringsprocessen till HR-chef Ulrika Ragnarsson Friman,
ulrika.ragnarsson.friman@uppakra-mek.se. Du når oss på telefon 0370-795 00 (vxl).

