Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit
som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Sedan starten 2006
har Ovzon utvecklat en helhetslösning för att tillgodose det ökande behovet av
mobil bredbandsuppkoppling i områden som saknar traditionella
telekomtjänster eller där uppkopplingen inte når önskvärd prestanda. Bolaget
är noterat på Nasdaq First North och har kontor i Solna, Sverige och i
Bethesda, Maryland och Tampa, Florida i USA.

Vi expanderar och söker till vårt huvudkontor i Solna/Huvudsta en

Redovisningsekonom/
Redovisningsansvarig
I rollen som redovisningsekonom hos oss kommer du att få möjligheten att vara med och bygga upp
en redovisningsfunktion från grunden i ett snabbväxande teknikföretag. Du rapporterar till vår CFO och
kommer att ansvara för företagets redovisning och rapportering. För rätt person finns det goda
möjligheter att vara med och påverka och göra skillnad eftersom du kommer in i ett tidigt skede på vår
resa. Vi erbjuder en omväxlande och utmanande tjänst i en utvecklande miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat;







Löpande bokföring och avstämningar
Kundfakturor och leverantörsfakturor
Månad- och årsbokslut
Projektredovisning och analys
Kontorsadministration
Skatt- och momsredovisning

Vem är du?
Vi tror att du som söker har minst några års erfarenhet av rollen som redovisningsekonom i
kombination med en eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Du är trygg i att självständigt sköta de
löpande arbetsuppgifterna på en ekonomiavdelning och är en van användare av ekonomisystem.
Vidare är du strukturerad med förmågan att prioritera och organisera ditt arbete, samtidigt som du är
öppen och flexibel och trivs i en miljö med högt till tak. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya
arbetsuppgifter och du är proaktiv och lösningsfokuserad. Du känner dig trygg i att kommunicera både
på svenska och engelska, i tal och skrift då båda språken används i organisationen.
För ytterligare information ring vår konsult Peter Ternebring på Confidera Urval, tfn 070-639 88 89. Du
hittar även mer information på vår hemsida www.ovzon.com
Din ansökan skickar du, märkt ”Redovisningekonom-Ovzon”, till;
rekrytering@confideraurval.se

