Redovisningsekonom
till PanLink i Malmö
Är du en prestigelös och ansvarstagande redovisningsekonom som
vill arbeta i en trevlig, familjär miljö som är präglad av tillväxt och
där förändring är en del av vardagen? Då kan detta vara rätt tjänst
för dig. PanLink söker nu en engagerad och ödmjuk lagspelare som
vill ta nästa steg och utveckla sina redovisningskunskaper. PanLink
står just nu inför en digitaliseringsresa och du erbjuds att vara med.

Vad erbjuds du?		

		
Tjänsten är placerad på PanLinks trevliga kontor i Malmö och du rapporterar
till CFO. Här uppmuntras idéer och initiativ och man jobbar på ett
lösningsfokuserat sätt. Känner du dig bekväm i din redovisning och redo att
ta nästa steg med inriktning mot koncernredovisning, får du här chansen att
bygga på dina kunskaper inom området.
I rollen intar du en nyckelfunktion hos PanLink där du huvudsakligen
kommer att hantera följande arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

Redovisning och bokslut för Panlink AB
Koncernrapportering till Fairford Group
Analysarbete
Skatt och momsredovisning
Försäkringar
Betalningar
Kontakt med revisorer

I rollen ingår även koncernredovisning och konsolidering av 3 bolag.
Erfarenhet är meriterande men inget krav.

Vem är du?
För att trivas i rollen känner du dig trygg i dina redovisningskunskaper. Du har en
eftergymnasial utbildning inom ekonomi och har många års arbetslivserfarenhet
inom redovisning. Det är en fördel om du har erfarenhet från en internationell
organisation. Du har arbetat i flera ekonomisystem och har goda kunskaper i Excel.
Vidare tycker du om att effektivisera processer och rutiner.
Din personlighet är en framgångsfaktor. Du är en positiv, engagerad och prestigelös
person som tar stort ansvar för vad du presterar. Du är noggrann, strukturerad
och tycker om att jobba brett. Här kavlar alla upp ärmarna och hjälps åt med ad
hoc-uppgifter dagligen.
För att trivas i teamet är du lugn och trygg som person. På PanLink hjälps alla åt
och miljön är mycket kamratlig. Du behärskar svenska och engelska obehindrat
i tal och skrift. Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer? Vi jobbar med
löpande urval så skicka gärna in ditt CV så snart som möjligt.
I den här rekryteringen samarbetar PanLink med MPYA Finance.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du
välkommen att kontakta Kristina Bennet på tel. 070-3755075 eller
kristina.bennet@mpya.se eller Johanna Andersson på tel. 070-6555730
eller johanna.andersson@mpya.se
Varmt välkommen med din ansökan!

PanLink is an international full-service electrical assembly partner building competitive
solutions for our customers. The company has outlined a new business plan, in order to
take the next step in PanLink’s growth journey. The market is in need of more integrated
suppliers who can deliver higher level of assembly as well as provide technical support to
take over and secure quality of their products. During the coming year we will continue to
build on our assembly and engineering strengths as well as further enhancing our capabilities
as an electrical assembly partner. At PanLink Corporate Social Responsibility is second
nature to us, and we believe that taking a responsible approach benefits our employees, our
customers and all those in our supply chain. Everyone at PanLink plays a part in what we
do. So no matter what your position is, you’ll be making a contribution to our success and
therefore we want to contribute to your success. We offer employees the opportunity to
grow and develop with us. Therefore, we continually invest in training and development to
help our employees achieve their potential. PanLink is owned by Fairford Holdings AB
a private investment company. See www.fairfordholdings.com for more information.

