Comet Consular Service AB är marknadsledande i Norden inom vårt
verksamhetsområde konsulära tjänster med mer än 20 års erfarenhet av visum- och legaliseringsbranschen. Vi har kontor i Stockholm,
Göteborg och Köpenhamn med knappt 40 medarbetare totalt. Till vårt
huvudkontor i Stockholm, centralt beläget i Wennergren Center, söker
vi nu en ekonomichef som ska bygga upp vår nya ekonomifunktion.

Ekonomichef
Vi fortsätter att växa och har därför behov av att förstärka vår organisation med en nyinrättad heltidsbefattning som Ekonomichef. Du kommer att ingå i ledningsgruppen och i dina arbetsuppgifter ingår att ansvara
för företagets löpande bokföring, månatliga avstämningar, moms och skatter, samt årsbokslut. Du ansvarar även för budgetarbete och ekonomistyrning. Ett av dina första projekt kommer att vara att bygga upp
vår ”nya” ekonomiavdelning vilket också innebär att du kommer att ha personalansvar för 3 medarbetare.
Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är drivande, strukturerad, noggrann, affärsmässig, prestigelös och driver ditt ansvarsområde
med ett professionellt förhållningssätt till ditt arbete. Du har en positiv människosyn stimuleras och motiveras av att ha ledarsansvar och ser fram emot att bygga upp den ”nya” ekonomifunktionen. Som person är
du även lojal, kreativ och förändringsorienterad. Du älskar ekonomi och har goda kunskaper i officepaketet, i synnerhet excel.
Din bakgrund
Du har flera års erfarenhet av liknande arbete och har akademisk utbildning med företagsekonomi som
huvudinriktning. Vi tror att du har ledarerfarenhet och stimuleras av att ta ansvar och att leda andra. Vi
tror att du har en bred erfarenhet från ekonomiarbete vilket är en förutsättning för att kunna bygga upp vår
ekonomifunktion. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i mindre och plattare organisationer
där beslutsvägarna är snabba och effektiva.
Närmare information
Tillträdesdatum är flexibelt då det är viktigare att finna rätt person för tjänsten än att skynda på processen.
Vill du vet mer om tjänsten är du välkommen att ringa rekryteringskonsult Donald Mannerdahl på telefon,
08-446 19 60.
Ansökan
Sänd ditt personliga brev och CV per epost till comet@mannerdahl-rekrytering.se senast den 20 november.
Märk ansökan ”Ekonomichef”.

