ÄR DU VÅR BLIVANDE

REDOVISNINGSEKONOM
Är du en aktiv person som gillar friluftsliv och gärna tränar? Då kommer du att trivas
hos oss. SILVA är ett svenskt varumärke som utvecklat och designat produkter för
sport- och outdoor sedan 1933. Vi söker nu en nyfiken och driven redovisningsekonom
till vår ekonomiavdelning.

Om SILVA
SILVA har idag en global distribution av sitt starka produktsortiment inom huvudsakligen kompasser, pannlampor och ryggsäckar. Produktionen utförs i Asien genom nära samarbete med
SILVAs leverantörer.
SILVA består av moderbolaget Silva Group AB, Silva Sweden AB (inklusive en norsk filial) samt
Silva Ltd (Skottland). Bolaget har idag 32 anställda varav 24 personer jobbar på huvudkontoret i
Bromma inom avdelningarna produktutveckling, marknadsföring, försäljning, inköp, kundservice
och ekonomi.

DIN ROLL
Som redovisningsekonom på SILVA kommer Du att vara med och upprätthålla ekonomiavdelningens viktiga leverans inom bolaget. Ekonomiavdelningen består idag av tre personer vilka
utgörs av två redovisningsekonomer samt bolagets CFO. Avdelningen ansvarar för att sköta de
svenska bolagens löpande redovisningsuppgifter, upprättande av årsredovisningar, koncernredovisning, vara delaktig i att administrera koncernens löneunderlag, internkontroll, business
control och administrera bolagets budgetarbete inklusive rapportering till bolagets styrelse.
Denna roll är en ersättningsrekrytering för en av våra redovisningsekonomer där rollen är en heltidstjänst stationerad på huvudkontoret i Bromma. Du kommer att rapportera till bolagets CFO.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
•

Löpande redovisning för Silva Sweden ABs filial i Norge vilket inkluderar löpande dialog med bolagets
externa redovisningsbyrå i Norge.

•

Löpande redovisning inklusive upprättande av bokslut för moderbolaget Silva Group AB.

•

Administrera löneprocessen vilket inbegriper bearbetning av bolagets interna tidrapportering liksom
månatlig dialog med SILVAs externa lönebyråer.

•

Administrera & supporta ledningen rörande HR frågor såsom interna policies.

•

Löpande rapportering till myndigheter.

•

Delaktig vid revision och upprättande av årsbokslut liksom årsredovisningar.

•

Delaktig i löpande förbättringsarbete inom avdelningens och bolagets arbetsprocesser.

We were founded in Sweden in 1933, and since then we have helped people enjoy the outdoors even more by
creating the most reliable and smart outdoor equipment. We are driven by the desire to make new discoveries
and by the joy of continuous progress. Curiosity is our primary asset; in product development as well as during
the adventures our products take us on. With our true passion for outdoor activities, we want to inspire and
motivate more people to start or keep on discovering. We know it’s worth it.

ÄR DU VÅR BLIVANDE

REDOVISNINGSEKONOM
DIN PROFIL
Vi söker Dig med några års arbetserfarenhet inom liknande arbetsuppgifter alternativt revision.
Vi ser gärna att Du har en relevant utbildning inom ekonomi, gärna ifrån Högskola/Universitet.
Då vi är ett internationellt företag krävs det att Du behärskar både svenska och engelska i såväl
tal som skrift. Det är meriterande med erfarenhet inom systemen Jeeves, Palette och Qlikview,
detta är dock inget krav.
Som person ser vi gärna att Du är driven, nyfiken, noggrann och tycker om att arbeta i en lite
mindre organisation med stor närhet till beslut. Du är prestigelös och positiv och trivs i ett sammanhang där Du får möjlighet att utvecklas tillsammans med bolaget.

HUR ANSÖKER DU?
Skicka din ansökan (personligt brev och CV) till work@silva.se så snart som möjligt dock senast
31:a oktober då vi löpande kallar till intervjuer. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller
tjänsten så är Du välkommen att kontakta work@silva.se.
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creating the most reliable and smart outdoor equipment. We are driven by the desire to make new discoveries
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