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Kvalificerad Redovisningsekonom till Sortera
Vill du jobba i en spännande, satsande och växande koncern? Tycker du om att ha stor
påverkan? Är du i ett skede i karriären då du vill ha stora utvecklingsmöjligheter och arbete i ett
fartfyllt tempo och i en föränderlig miljö? Vill du vara i en koncern som ligger i framkant inom
avfallshantering och som arbetar hårt med hållbarhet?
Vi söker nu en skarp, hungrig & kvalificerad ekonom för att axla rollen som ansvarig för
redovisningen i Sorterakoncernens största affärsområde, Sortera Recycling som omsätter ca 500
Mkr. Du kommer ha ett brett ansvarsområde som innefattar arbete med bland annat bokslut och
rapportering samt flera andra kvalificerade ekonomirelaterade arbetsuppgifter.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leda avstämningsarbetet, vid månads-, delårs- och årsbokslut
Kvalitetssäkra bokslut enligt K3 samt bistå vid IFRS-hantering på koncernivå
Bistå vid rapportering/konsolidering månadsvis
Inslag av controller-funktion på koncernivå
Viss löpande bokföring
Stötta koncernredovisningschef vid ledning och utveckling av ekonomifunktion i ditt
affärsområde och inom koncernens andra affärsområden, till exempel rutiner & processer
Driva egna ekonomirelaterade projekt
Intern koncernfakturering
Moms och skatterapportering
Övrig ekonomiskt analys- och utredningsarbete

VI SÖKER DIG…
Vi tror att du har läst ekonomi på universitetsnivå och har ca 3-5 års erfarenhet av kvalificerad
redovisning med inriktning på K3. Vi tror att du har en bakgrund inom revision eller
redovisningsbyrå och vill vidare ut i verkligheten. Du har erfarenhet från arbete med bokslut
och rapporteringsmiljö men personliga egenskaper så som driv & engagemang övertrumfar
mångårig erfarenhet. Du har en god helhetsförståelse för de olika delarna och processerna på en
ekonomiavdelning & är sugen på att utvecklas tillsammans med en växande organisation.
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För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara självständig, noggrann och strukturerad. Du är
en problemlösare med egen initiativförmåga som likväl kan leda ditt team i sitt arbete som att ha
egna projekt och arbetsuppgifter.

ANSÖKAN
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta koncernredovisningschef Oskar
Cederlund på mailadress oskar.cederlund@sortera.se, har du frågor kring rekryteringsprocessen
så kontakta HR-manager My Salling på epost eller telefon, my.salling@sortera.se 070-863 54
16. Välkommen med din ansökan senast den 11 mars, men gärna tidigare då vi kommer hålla
intervjuer löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida www.sortera.se

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina 3 affärsområden (Recycling, Industry och Trading)
är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. Med våra
drygt 300 anställda och en omsättning överstigande 800 miljoner bedriver vi verksamheten i egen
regi från försäljning, insamling och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle i
norr till Ystad i söder. 2016 återvann Sortera över 99 % av allt insamlat material. Sortera verkar under
varumärken såsom Sortera, BIG BAG, DK Sanering, Vacuo, Åkerisäcken, Eco-Chain och DT Recycling.
2017 blev Sortera utsett till Superföretag av Veckans Affärer.
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