Jordbro 2022-07-27

VI SÖKER:

Vi söker fler drivna och glada medarbetare som vill vara med och rusta Sveriges bästa
restauranger med matupplevelser!
ARBETSBESKRIVNING
I rollen som ekonomiassistent kommer du primärt arbeta med kundreskontra och kundsupport,
leverantörsreskontra och övriga förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning, såsom löpande
redovisning och att vara behjälplig vid årsbokslut etc.
Du ansvarar även för löneberedning och frågor kring lönehantering.
En viktig del av ditt arbete består i att bibehålla goda och långsiktiga kundrelationer så god kommunikativ
förmåga och en vilja att hitta lösningar är viktiga egenskaper.
Anställningsform: Heltid
Arbetstider: Efter överenskommelse
Stationering: Jordbro
PROFIL
Du har goda kunskaper i bokföring och löneadministration. Du har minst tre års erfarenhet av liknande
arbete på en ekonomiavdelning.
Vi sätter stort värde på din personliga drivkraft, ditt engagemang och din vilja att skapa goda resultat. Då
avdelningen är liten och du svarar direkt till VD är det viktigt att du är organiserad och kan arbeta
självständigt.
Kvalifikationer

Meriterande

• Goda kunskaper i bokföring och
löneadministration
• Minst tre års erfarenhet från
liknande arbete
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Talar och skriver svenska
flytande
• Lätt för att tala engelska

• Tidigare erfarenhet av Microsoft Dynamics NAV
• Tidigare erfarenhet av Hogia Lön

ATT ARBETA HOS GOURMET FOOD
Du kommer ingå i ekonomi- och marknadsavdelningen. Du svarar till VD. Du arbetar på plats på vårt
kontor i Jordbro, i nära samarbete med både säljavdelningen och logistikavdelningen.
Vi går under kollektivavtal Unionen och har utöver de försäkringarna en extra olycksfallsförsäkring genom
EuroAccident.
Vi erbjuder friskvårdstimme och har ett eget stort gym i anslutning till kontoret.
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan eller frågor till jobb@gourmetfood.se

Gourmet Food är livsmedelsimportör och restauranggrossist. Vi förser Sverige med mat från hela
världen. Det som kännetecknar Gourmet Food är en bred kunskap och ett stort engagemang.
Vi finns nära marknaden och kan känna av nya influenser och trender inom restaurangbranschen.
Gourmet Food har kontor och lager i Stockholm och Göteborg.

