Vårt mål är att bidra till en ständigt förbättrad sjukvård. Det gör vi
genom att erbjuda ett brett utbud av medicinsk utrustning,
förbrukningsprodukter och tjänster till vårdgivare. Till vårt huvudkontor i Malmö söker vi;

Kvalificerad redovisningsassistent
Vi erbjuder dig en varierad och självständig roll i vårt ekonomi-team. Tillsammans med kollegor
ansvarar ni för det löpande redovisningsarbetet i våra bolag i Norden. Din roll som
redovisningsassistent innebär:
 Kundreskontra
 Leverantörsreskontra med ”3-vägs matchning”
 Löpande bokföring
 Periodiseringar och avstämning av balanskonton
 Likviditetsplanering
 Tillsammans med Redovisningsansvarig arbetar du med bokning av ”intercompany”
relaterade bokningar samt månads- och kvartalsbokslut
Du har relevant gymnasial- eller eftergymnasial utbildning och har yrkeserfarenhet, gärna från
redovisningsarbete i de nordiska länderna. Du har arbetat brett inom redovisning och har erfarenhet
av att arbeta i något av de större ekonomi- och fakturahanteringssystem. Har du erfarenhet av MS
Navision och Exflow är det meriterande. I övrigt har du stor erfarenhet av Excel och är van vid arbete
i Officepaketet.
Vi erbjuder dig en roll där du får vara med och bidra till löpande förbättring och utveckling av
ekonomiprocesserna. Du trivs med ett arbete och i en roll där vi gemensamt löser problem, tänker
nytt och tar ansvar. Som person är det viktigt att du är strukturerad, kommunikativ och van att ha
många kontaktytor, även internationella både internt och externt. Det är viktigt att du är bekväm
med att tala och skriva engelska på en grundläggande nivå.
Anställningen är ett föräldravikariat om ca 15 månader med planerad start under april.
Om du har frågor, vänligen kontakta;
Redovisningsansvarig Johanna Rasmussen, telefon 040-671 23 31.
HR-chef Agneta Söderling, telefon 040-671 23 43.
Skicka ditt personliga brev och CV till job@mediplast.com välkommen med din ansökan och CV
senast 2019-02-17.
Mediplast – en ledande Nordisk leverantör av medicintekniska produkter. Mediplast är ett svenskt företag
som arbetar med både egna produkter och distributionsprodukter. Vi har försäljningskontor i alla de Nordiska
länderna, tre produktionsenheter (Danmark, Finland och Italien) och vårt huvudkontor ligger i Malmö. Vår
omsättning är ca. 730 MSEK. Mediplast är en del av AddLife koncernen, AddLife är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm.

