Gästrike Vatten AB är ett VA-bolag med ansvar för vatten och avlopp i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo,
Älvkarleby och Östhammar. Vi arbetar för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och miljöanpassad
avloppshantering och vara en framstående aktör i framtidsfrågor. Vi är idag cirka 100 medarbetare som tillsammans
arbetar för god service, hög kvalitet och gott affärsmannaskap.
Vi befinner oss i en spännande utveckling och söker fler medarbetare. Häng med oss på resan mot framtidens VAlösningar! Vi kan erbjuda dig ett omväxlande arbete i en spännande bransch där du har stora möjligheter att påverka.
På Gästrike Vatten arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska trivas och tar fasta på våra värdeord - trygghet,
tydlighet, tillgänglighet och tillväxt.

Vi söker Ekonom med inriktning redovisning
Arbetsbeskrivning
Ekonomiavdelningen består av fyra medarbetare och har ansvar för ekonomisk uppföljning och
totalansvar för fem bolagsredovisningar med koncernbokslut. Inom gruppen arbetar vi också med
systemutveckling och stöd till verksamheten i det ekonomiska arbetet.
Dina arbetsuppgifter blir främst löpande redovisning, bokslut inkl koncernredovisning, skatter och
deklarationer, ekonomisk uppföljning, ekonomiska analyser och budgetarbete. Som medarbetare på
ekonomiavdelningen ingår också att stödja verksamheten i det ekonomiska arbetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad högskolekonom 180 hp eller motsvarande med minst 3 års relevant vana
av ovan nämnda arbetsuppgifter. Du behöver ha goda kunskaper i MS Office, främst excel. Vi ser
också gärna att du har erfarenhet av något ärende- och dokumenthanteringssystem.

Personliga egenskaper
Som person behöver du ha ett strukturerat arbetssätt, vara analytisk och noggrann, kunna arbeta
självständigt och hålla tidsramar. Då vi är ett företag som är i ett expansivt skede så står utveckling
och problemlösning högt och vi behöver dig som har dessa egenskaper samtidigt som du måste vara
en god lagspelare och också ha förmåga att hantera hög arbetsbelastning under vissa perioder under
året.
Arbetsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde efter överenskommelse. Provanställning
tillämpas liksom individuell lönesättning. Kollektivavtal finns. Placeringsort Gävle
Ansökan
Din ansökan med personligt brev, CV och löneanspråk sänder du via mail till nyttjobb@gastrikevatten.se.
Ange ref: Ekonom 2018 i ansökan. Sista ansökningsdag är 2018-08-26.

För mer information kontakta
Anneli Westin avdelningschef Verksamhet och Kund tfn 026-175035 email: anneli.westin@gastrikevatten.se
Benny Söderlund Vision tfn 026-175102 email: benny.soderlund@gastrikevatten.se
Gertrud Edström HR-strateg tfn 026-175107 email: gertrud.edstrom@gastrikevatten.se
Då det är semesterperiod vänligen kontakta oss helst via email.

Gertrud Edström | Handläggare
| Avdelning
Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt 026-175107
telefon vxl 020-37 93 00 | fax 026-17 51 09
gertrud.edstrom@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

