Junior Controller, Nordic Truckcenter AB
Vill du jobba för Sveriges snabbast växande lastbilsmärke? Just nu söker vi en
dynamisk driven Junior Controller till vårt huvudkontor i Malmö.
Som Junior Controller rapporterar du till vår CFO och assisterar i uppgifterna
gällande bokföring och redovisning. Du kommer att tillhöra ekonomiavdelning som
tillsammans hanterar fakturering, kund- och leverantörsreskontra, löpande
bokföring, rapportering och övriga administration för Nordic Truckcenter Groups
tre länder. Du som Junior Controller kommer att fylla en viktig funktion i vår
dagliga verksamhet.
Nordic Truckcenter är generalagent för DAF i Sverige, Norge och Finland och ingår
i den holländska koncernen Royal-Aware med över 1 200 anställda på över 20
platser runt om i världen.
Arbetsuppgifter:
Nordic Truckcenter är i en expansionsfas vilket innebär att det finns stora
möjligheter för dig att växa i rollen. Vi ser därför gärna att du är flexibel och villig
att axla nya uppgifter när rollen växer.













Ansvarig för kundreskontran samt kontrollera att våra kunder betalar i tid.
Ansvarig för leverantörsreskontran och betalning till våra leverantörer
Ansvarig för hela leverantörsflödet inklusive det elektroniska
fakturahanteringssystemet vilket innebär att vara expert på och
administratör av systemet men även bidra till utveckling av interna
kontroller.
Löpande bokföring.
Avstämning av bank samt genomförande av manuella betalningar.
Rapportering av moms.
Rapportering av intrastat.
Delaktig i månadsbokslut.
Delaktig i budgetprocessen.
Genomförande av avstämningar.

I rollen kommer du även att driva förbättrings- och utvecklingsarbete tillsammans
med dina kollegor på ekonomiavdelningen samt vara delaktig i implementeringen
av ett nytt affärssystem.

Krav/kvalifikationer:
Personliga egenskaper:
Vi tror att du är en noggrann och strukturerad lagspelare som inte duckar för att
ta eget ansvar, du är nyfiken och har lätt för att lära dig nya saker. Du har ett öga
för detaljer, är snabblärd och trivs med att jobba mot deadlines samt gillar att
sätta dig in i nya system. Vi lägger en stor vikt vid dina personliga egenskaper och
ser gärna att du är prestigelös och kvalitetsmedveten, samt har förmågan att
strukturera, ansvara och organisera ditt eget arbete. Då rollen inkluderar en del
kontakt med både kunder och leverantörer ser vi även gärna att du är
serviceinriktad och lösningsorienterad. Du kommer att tillhöra ett mindre team
som arbetar nära varandra och för att passa in och trivas in din roll behöver du
vara prestigelös och jordnära. Du bör ha en god kommunikativ förmåga i både tal
och skrift och lätt att samarbeta med andra.
Profil:
Du är nyligen examinerad och har en akademisk examen inom ekonomi. Utöver
detta är det meriterande om du har 1-2 års erfarenhet av att arbeta med
redovisning och ekonomi. Kanske genom att du jobbat extra vid sidan av studierna
eller jobbat något år efter examen. Vidare har du goda kunskaper i Office-paketet
med särskild inriktning på excel. Erfarenhet av Navision är meriterande men inte
ett krav då utbildning sker på plats.
Nordic Truckcenter AB erbjuder:
En spännande och varierad roll på ett företag och koncern i tillväxt. Nordic
Truckcenter sitter i moderna och fräscha lokaler i centrala Malmö. Företaget
präglas av en professionell miljö med god kultur. Du kommer ha stora möjligheter
till att påverka och för rätt person finns det stora utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med bra grundlön och löneförmåner.
Om förteget
Nordic Truckcenter AB är generalagent för DAF Trucks i Sverige och har sälj- och
serviceställen runt om i landet. Företaget, som även är verksamt i Finland och
Norge, är välkänt för att kunna förse sina kunder med den optimala lösningen för
deras transportbehov. Nordic Truckcenter kan erbjuda alla typer av
konfigureringar för nya och begagnade transportfordon med enastående leasingoch finansieringslösningar. Tillsammans med våra servicepartners tillhandahåller
Nordic Truckcenter den optimala servicen för DAF-transportfordon i Sverige.
Läs mer om oss på http://www.nordictruckcenter.com
Din ansökan
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att
ske löpande! Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev.
Frågor avseende tjänsten eller ansökan om densamma skickar du till följande
mailadress:
karin.thunstrom@nordictruckcenter.com
Karin Thunström, CFO för Nordic Truckcenter Group

