Redovisningsekonom
sökes till expansiv
fondkommissionär!
Strukturinvest Fondkommission (FK) AB söker en redovisningsekonom med placering på vårt kontor
på Stora Badhusgatan i Göteborg. Vi söker en redovisningsekonom som är intresserad av att arbeta
i och utvecklas inom finansbranschen. Vi är för närvarande fyra personer på ekonomiavdelningen
och söker efter ett nytillskott. Rollen är relativt bred, mycket varierad och med stora möjligheter att få
arbeta med olika uppgifter inom redovisningsområdet. Rollen innebär också möjlighet att utvecklas
inom de särskilda regelverk som gäller för finansiella bolag.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av:
•
•
•
•
•
•
•

Löpande redovisning och bokföring
Sammanställning och upprättande av månadsbokslut
Upprättande av årsbokslut och arbete med årsredovisning
Periodisk rapportering till Finansinspektionen och SCB
Löpande analyser och budgetuppföljning
Avstämningar, betalningar och fakturering
Allmänna kontorsuppgifter

Kvalifikationer:

Du är sannolikt gymnasieekonom eller utexaminerad civilekonom med inriktning mot redovisning och
ett starkt intresse av finansmarknaden. Du har tidigare erfarenhet av redovisningsarbete och goda
kunskaper i Excel. För att lyckas bör du vara noggrann, stresstålig och ifrågasättande. Du har god
samarbetsförmåga men är även bekväm med att arbeta självständigt och strukturerat. Som person
är du engagerad, driven och gillar att arbeta i ett högt tempo i en omgivning som förändras.

Företaget:

Strukturinvests företagsgrupp innehåller ett flertal bolag. Ekonomifunktionen för samtliga bolag
är belägen i trevliga lokaler i centrala Göteborg tillsammans med ledningsfunktion, Strukturering,
Riskkontroll, Compliance och AD. Huvudbolaget, Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, är
arrangörer av strukturerade placeringslösningar. Dessa tas fram av Strukturinvest och ges ut i
samarbete med några av världens ledande investmentbanker. Bolaget har i dag drygt 30 anställda
med kontor i Göteborg, Stockholm och Jönköping. Bolagets framgång bygger på att kunna
tillgodose och vara lyhörd för marknadens skiftande behov i syfte att skapa de mest attraktiva
kombinationerna av avkastning och risk. Strukturinvest har expanderat kraftigt sedan starten
2009 genom nyanställningar av personal, ett ökande antal försäljningskanaler samt en stigande
efterfrågan på och ökande kännedom om bolagets produkter. Läs gärna mer på vår hemsida: www.
strukturinvest.se

Ansökan:

Urval och intervjuer sker löpande och svar önskas senast 15 maj 2015. Skicka CV och personligt
brev till ekonomi@strukturinvest.se. Tillsättning av tjänsten kan ske omgående eller enligt
överenskommelse. Frågor om tjänsten besvaras av CFO Mathias Bengtsson Lau, tel 031-68 82 98.

