KLING REDOVISNING AB VÄXER OCH SÖKER FLER MEDARBETARE

Är du vår nya kollega?
Dina egenskaper

Vi söker en social och driven person som vill bidra till att våra kunder känner sig trygga i rollen
att driva företag. Du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta på byrå med redovisning, bokslut,
årsredovisningar, deklarationer samt rådgivning. Vi ser gärna att du är auktoriserad men det är
inget krav.
Du är serviceinriktad och kvalitetsmedveten samt van att jobba självständigt och har ett stort
engagemang för kunder och kollegor. Du blir en del i vårt team och samarbetar gärna med oss
för att utveckla vår verksamhet.

Våra kunder

Våra kunder är i huvudsak små och medelstora ägarledda företag, vilket är både spännande
och utmanande eftersom du blir involverad i kundernas hela verksamhet. Du får därmed en
möjlighet att vara en del av våra kunders framgång.
Vår ambition är att erbjuda våra kunder personlig service med hög kvalitet. Vi tror på moderna verktyg, smarta rutiner, digitalisering och automation, men framförallt är det våra duktiga
medarbetare, som målmedvetet och engagerat tar hand om våra kunder som gör det möjligt.

Vad vi erbjuder dig

Vi på Kling Redovisning AB är idag tre medarbetare med en bred erfarenhet inom redovisning och lön, men vi satsar på tillväxt och utveckling både genom att bli fler medarbetare och
genom att främja kompetensutveckling av dig som anställd. Du får möjlighet att vara med och
utveckla vår byrå samt arbeta på en inspirerande arbetsplats.
Vi investerar mycket i våra medarbetare för att de ska utvecklas, må bra och vara redo för att ta
hand om våra kunder på bästa sätt. Redovisningsbranschen är under förändring och vi är med
på banan – så du måste gilla förändringar och utmaningar.
Vårt kontor ligger Borlänge i moderna lokaler med bra arbetsmiljö tillsammans med flera
andra företag, men din arbetsplats kan under vissa perioder vara hos våra kunder då vi erbjuder
insourcing.

Din erfarenhet och kompetens

• Minst 5 års erfarenhet av redovisning, bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt rådgivning
• Goda kunskaper i både tal och skrift i svenska och engelska
• Goda IT-kunskaper
Auktorisering samt goda kunskaper i bokföringsprogrammet Fortnox är meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillsättning snarast. Din ansökan med CV och
personligt brev e-postar du till oss. För frågor kring rollen kontakta Karin Kling, tel. 0707366335, karin@klingredovisning.se

Vi välkomnar din ansökan med CV och personligt brev via e-postadressen ovan

