Förvaltningsekonom/Redovisningsekonom –
Enköping
Nu söker vi en självgående och driven förvaltningsekonom till ett team med högt i tak, där rätt
person har möjligheter att successivt utvecklas och ta sig an nya ansvarsroller. Du kommer att
ansvara för en kvalitetssäkrad och positiv upplevelse hos våra kunder där du har ett helhetsansvar
för redovisningen i ett antal bostadsrättsföreningar.
Arbetsuppgifter
Hos Upplands Boservice jobbar du i en föränderlig miljö där varierande uppgifter är en del av
vardagen. Med stöd av engagerade kollegor ansvarar du över din egen kundbas med möjligheten
att självständigt driva ert samarbete framåt. I rollen som Förvaltningsekonom har du breda
uppgifter såsom löpande bokföring, upprätta resultatrapporter, budgetförslag och
årsredovisning, men även övriga administrativa uppgifter förekommer. Du kommer även få friheten
att exempelvis utforma leveransplaner och optimera samarbetet med just dina kunder.
Tjänsten passar dig som ser bortom rapporter och Excelark och istället har en förståelse för
sambandet mellan siffror och utfall. En analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt kommer
därav underlätta din framgång i rollen. Då du självständigt ansvar ar för din kundbas och får in
många ärenden genom direkt dialog med dina kunder så ser vi gärna att du är kommunikativ och
trivs i en social roll med mycket kundkontakt.
Vi söker dig som
• Har goda kunskaper inom ekonomi, främst löpande bokföring men även med att upprätta
budget och årsredovisning.
• Har grundläggande kunskaper i Excel och det är meriterande om du arbetat i Agresso.
• På grund av mängden kundkontakt så behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal
och skrift.
Det kommer vara mycket meriterande om du tidigare har arbetat med ekonomin i en eller flera
bostadsrättsföreningar, alternativt om du har flerårig erfarenhet av löpande bokföring samt bokslut.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid/Deltid. Provanställning i 6 månader tillämpas.
• Placering: Enköping
Skicka din ansökan senast den 31 juli till rekrytering@boservice.hsb.se, uppge
”Förvaltningsekonom” i ämnesraden. Alternativt skicka din ansökan till Upplands Boservice AB,
Elaine Björnsson, Box 347, 751 06 Uppsala. Ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer
sker löpande.
Vill du veta mer? Kontakta Pirgit Söderlund, pirgit.soderlund@boservice.hsb.se

Företagsbeskrivning
Upplands Boservice AB är ett av länets största och mest erfarna företag inom fastighetsförvaltning. Företaget
har sin nuvarande form sedan 1995 men har funnits på marknaden ända sedan 1966. Vi erbjuder
heltäckande fastighetsförvaltning och i dag servar vi fastigheter med ca 15 000 lägenheter. Bland våra kunder
finns bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, kommersiella lokaler samt privata fastighe tsägare. Vi är totalt
ca 140 anställda i hela företaget, varav ca 100 i Uppsala och 40 i Enköping. Upplands Boservice AB är ett
dotterbolag till HSB Uppsala. www.boservice.se
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen läs vår Personuppgiftspolicy på hemsidan:
https://www.boservice.se/om-oss/personuppgifter/

