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Välkommen ti l l  vår arbetsplats  –
Sölvesborgshem AB är ett  al lmännyttigt
bostadsbolag med 29 anstäl lda.  Vi är
Sölvesborgs största bostadsbolag och våra
lägenheter f inns främst i  f lerbostadshus,  men
vi har även marklägenheter och radhus för
uthyrning. Vår vision är ett  hållbart  boende i
trivsam miljö som ger trygghet,  enkelhet och
hemlängtan. Flytta in.  Andas ut.  
Nu söker vi  dig som är en fena på
redovisning!

För att  lyckas  i  rol len som redovisningsekonom
är det  mycket vikt igt  at t  du är  noggrann,
strukturerad,  analyt i sk och har ett  öga för
deta l jer .  Du kan ta  bes lut  och har god förmåga
att  lägga upp dit t  arbete på ett  ef fektivt  sät t .  

Som redovisningsekonom kommer du i  huvudsak
att  arbeta med en rad ol ika arbetsuppgifter  inom
löpande redovisning och bokslut .  Det innebär
bland annat kund- och leverantörsreskontra,
kontering och fakturagranskning.  Du leder det
dagl iga redovisningsarbetet  och rapporterar
direkt  t i l l  vår  ekonomichef .

 

Sölvesborgshem söker en 
redovisningsekonom

Effektivitet
Kreat ivi tet
Samverkan

Vi ser  at t  du har god digita l  vana och på
Sölvesborgshem sker den digita la  utveckl ingen
kontinuerl igt .  Du behöver därför vara beredd på
att  ta  dig an ol ika arbetsuppgifter  och driva
ol ika utveckl ingsfrågor.  Du har en stark
drivkraft  och kommer att  vara ett  värdeful l t  s töd
ti l l  hela  organisat ionen i  det  ekonomiska arbetet
samt i  utveckl ingen av våra ekonomiprocesser .

Vi erbjuder ett  omväxlande arbete där du får
många inspirerande arbetsuppgifter  och
kontakter  med våra hyresgäster ,  och såklart
kol legor,  vi lket  kräver god förmåga att
kommunicera på ett  bra sätt .  Hos oss  bl ir  du en i
gänget som arbetar  för  nöjda och trygga
hyresgäster .  

Naturl igtvis  är  det  centra l t  at t  du delar  våra
ledord:



Tjänsten t i l l sät t s  enl igt  överenskommelse och är
på helt id med placering i  Sölvesborg.  

Vi t i l lämpar provanstä l lning om 6 månader för
denna t jänst .  

Lön enl igt  överenskommelse.  

Vi ser  at t  du har en eftergymnasia l  ekonomi-
och redovisningsutbi ldning el ler  motsvarande.
Du har genom arbete erhål l i t  goda kunskaper
inom redovisning.  

Det är  meriterande om du har
arbets l ivserfarenhet inom fast ighetsbranschen,
samt erfarenhet av att  arbeta i  pol i t i skt  s tyrda
organisat ioner.

Känner du igen dig i  beskrivningen?

Välkommen att  mej la  din ansökan med bifogat
cv och personl igt  brev t i l l  Fredrik Axelsson,
ekonomichef  samt HR-ansvarig på
Sölvesborgshem. Frågor angående t jänsten
besvaras  också av honom.

I din ansökan beskriver du vem du är ,  din
bakgrund och vad du kan t i l l föra Sölvesborgshem. 

Vi kal lar  t i l l  intervju löpande varför vi  gärna ser
att  du ansöker så  snart  som möjl igt ,  dock 
senast 31 mars 2023 .  

Vi  på Sölvesborgshem bryr oss  om vem du är ,
därför lägger vi  s tor  vikt  vid dina personl iga
egenskaper.

Vi l l  du veta mer om oss  och vad vi  gör? Besök
gärna solvesborgshem.se

Kontaktuppgifter :  
f redrik.axelsson@solvesborgshem.se
Tel :  0456-81 67 87

Vi ser  fram emot att  höra av från dig!  

Vi undanber  oss  di rektkontakt  med bemannings- och
rekryter ingsföre tag ,  samt sä l jare  i  denna
rekryter ingsprocess .  

2023-03-06

http://solvesborgshem.se/
mailto:fredrik.axelsson@solvesborgshem.se

