Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Via vår nordiska organisation erbjuder vi högkvalitativa, innovativa och tekniskt
avancerade produkter och tjänster som hjälper människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet – Quality for life. Tillsammans med
våra dotterbolag Aktiv Ortopedteknik och Respecta har vi idag över 630 anställda i Norden, och en årlig omsättning på cirka 123 MEUR. Vårt moderbolag,
Ottobock Healthcare, är verksamma på 51 marknader över hela världen och har en årlig omsättning på cirka 885 MEUR.

Vi söker en Accountant
Ottobock är en ledande aktör på den ortopedtekniska marknaden. Som ett led
i att fortsätta utveckla vår verksamhet för att möta morgondagens marknadsbehov
söker vi nu en Accountant.

Din framtida utmaning

I rollen ansvarar du för redovisningen av fem av koncernens dotterbolag, vilket bl.a.
innebär att vara drivande i utvecklingen av rutiner och processer, samt vara det
ekonomiska bollplanket i verksamheten. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat
löpande redovisning och kvalitetssäkring av reskontra, kontoavstämningar,
anläggningsregister, likviditetsplanering, upprättande av månad-och årsbokslut samt
årsredovisning. I arbetet ingår även månatlig rapportering till moderbolaget i Tyskland,
moms- och uppbördsdeklarationer och fortsatt utveckling av rutiner och processer.

Vårt erbjudande till dig

Som medarbetare blir du del av en ekonomiorganisation som präglas av teamkänsla
och proaktivitet där du ingår i ett team om tio medarbetare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Solna, Stockholm.

Din bakgrund/profil

Du har en relevant eftergymnasial utbildning och 3-5 års erfarenhet från en liknande roll
eller från redovisningsbyrå. Du har erfarenhet av att självständigt hantera
bokslutsarbetet och av att upprätta årsredovisningar enligt K3 regelverket. Det är
meriterande om du har erfarenhet från systemet Garp samt kommer från en
organisation som har lager.
Klimatet på Ottobock är prestigelöst och flexibelt och för att trivas bör du ha båda
egenskaperna. Du är strukturerad och organiserad i ditt arbetssätt samt har en
lösningsorienterad och serviceinriktad attityd.

Hur du ansöker
I den här rekryteringen samarbetar vi med Talent Recruitment. Har du frågor kring
tjänsten, vänligen kontakta Jacob Gajland, rekryteringskonsult,
jacob.gajland@talentrecruitment.se.
Du söker tjänsten via länken: https://www.talentrecruitment.se/lediga-jobb/?jobb=1163redovisningsekonom-till-ottobock
Mer information om oss hittar du på www.ottobock.se.

