
PROCAST MEDIA AB

Tandvårdens egen TV-kanal!

Vi erbjuder

Heltidstjänst med ansvar för ekonomiarbetet i ett expan-
derande företag. Löpande redovisning, leverantörsres-
kontra, skatteredovisning, fakturering, betalningar,
månadsbokslut.

Arbete med årsbokslut, resultatuppföljning och ekono-
miska underlag till företagsledning och styrelse i nära 
samarbete med vår VD Anders Erneholm. 

Huvudkontoret för Procast Media AB är beläget centralt 
vid Hästholmsvägen 32 i Nacka, fem minuters bussresa 
från Slussens T-bana. Här arbetar f.n. 9 personer, medan 
resten av de ca 45 medarbetarna � nns ute i landet före-
delat på 12 orter. 

Vår nuvande redovisningsekonom har sett till att vi har en 
väl fungerande ekonomihantering, för en bra och smidig 
överlappning och överlämning.

Din bakgrund

Mångårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, eko-
nomiutbildning.

Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann, strukturerad 
och har förmågan och viljan att arbeta från ax till limpa 
med allt som har att göra med ekonomi.

Du får gärna ha erfarenhet från mindre företag med själv-
ständigt arbete och en vilja att arbeta brett med en servi-
cevilja även utanför de egna arbetsområdena.  

Du motiveras av att arbeta i ett team där man ser positivt 
på utveckling, förändring och expansion. Du är positiv och 
har tempo när du arbetar kombinerat med bra si� ersinne 
och ett prestigelöst och � exibelt arbetssätt.

Välkommen med din ansökan!

Procast Media är marknadsledande inom Bransch-TV, och har sedan 2003 utvecklat och distribuerat tandvårdens egen TV-kanal - nu med närmare 400 000 tittare 
per månad på 350 tandläkarkliniker i hela Sverige. Procast producerar TV-kanalens innehåll samt ansvarar för installation, drift och underhåll. 
Bolagets omsättning uppgick 2007 till 22 Mkr, och innebar en omsättningsökning på mer än  400 %  jämfört med 2006. Vi � nns representerade på 12 orter i Sverige 
och har 45 medarbetare i vår organisation.

Ekonomichef

Hästholmsv. 32, 1 tr, 131 30 Nacka.   Tel  08-586 158 00   info@procast.se    www.procast.se

Till huvudkontoret i Stockholm söker vi

www.dentvision.se

Utannonserad 2008-02-07.

Ansökan inlämnas senast 2008-02-21.
Tillträde snarast. 

Närmare information

Vill du veta mer om tjänsten och företaget är 
du välkommen att ringa rekryteringskonsult 
Donald Mannerdahl på telefon 08-446 19 60. 

Sänd din ansökan med personligt brev och 
CV till: procast@mannerdahl-rekrytering.se
märkt ”Procast” senast den 21 februari 2008. 
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