Rimbo Jord tillverkar och förädlar jord-, sand- och krossprodukter, i första hand till golfoch anläggningskunder. Vi arbetar främst mot Storstockholmsområdet och Uppland,
och har även en växande marknad i södra Norrland. Vintertid har vi stora åtaganden när det gäller snöröjning och halkbekämpning. Företaget är beläget i Rimbo
i Norrtälje kommun. Rimbo Jord består av Rimbo Jord & Maskiner AB, Rimbo
Jordförsäljning AB och RJM Transporter AB. Rimbo Jord har varit verksamt
som AB sedan 1971 och sysselsätter för närvarande ca 60 personer varav 33 fastanställda. Företagen omsätter tillsammans ca 70 mkr med
en förväntad omsättningsökning på 15-25% närmaste åren.

Redovisningsekonom
med IT-ansvar
Du blir Ekonomichefens högra hand tillsammans med två kollegor men får självklart egna ansvarsområden och uppgifter. Här ingår löpande redovisning, leverantörsreskonra, kontoavstämningar,
moms- och skattedeklarationer, fakturering mellan bolag, betalningar och provisionsberäkningar.
Du kommer även att medverka vid bokslutsarbete och resultatuppföljning. Vi hoppas även att du
kan vara vår interna support vad det gäller IT-frågor.
Din bakgrund/erfarenhet :
Vi söker dig som tycker om redovisning och är ansvarsfull, noggrann, och strukturerad med flera
års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du motiveras av att arbeta inom ett företag med stark
expansion. Du är positiv och har tempo när du arbetar kombinerat med bra siffersinne och ett prestigelöst och flexibelt arbetssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med löner, pensions- och försäkringsfrågor.
Enligt rubriken så hoppas vi även att du har ett starkt intresse för att driva IT-frågor på ett aktivt
sätt både via ett eget kunnande och intresse som via ansvar för konsultupphandling där det egna
kunnandet inte räcker till. Vi värdesätter särskilt goda kunskaper i excel och Hogia. Du har minst
ekonomiskt gymnasium och gärna kompletterande kurser inom ekonomi.
Närmare information:
Många av våra anställda värdesätter framförallt att vi finns i Rimbo vilket gör att resan till och från
arbetet kan genomföras utan tidskrävande köer eller långpendlande. Vill du veta mer om tjänsten
och företaget är du välkommen att ringa rekryteringskonsult Donald Mannerdahl på telefon
08-446 19 60. Besök gärna även www.rimbojord.se
Ansökan:
Sänd din ansökan med personligt brev och CV till:
ansokan@mannerdahl-rekrytering.se märkt ”Redovisningsekonom” senast den 9 januari 2008.

