Ekonomiassistent till Input interiör i Göteborg
Det är engagerade medarbetare med höga ambitioner som har utvecklat Input interiör till vad vi är idag, Nordens ledande
oberoende inredningskoncern. Följ med på den fortsatta resan och bli en av oss! Nu söker vi en ekonomiassistent till vårt
huvudkontor i Göteborg.
Vad vi kan erbjuda
Hos oss på Input interiör får du möjlighet att utveckla dina kompetenser, lära känna inredningsbranschen inifrån samt ingå
i ett team om tolv dedikerade och positiva kollegor i ett dynamiskt och expansivt företag. Vi erbjuder rätt person en plats på
ekonomiavdelningen på vårt huvudkontor på Fältspatsgatan 2 i Göteborg.
Vad vi söker
Ekonomiavdelningen i Göteborg hanterar leverantörsfakturor för hela koncernen. Här får du möjlighet att lära dig våra
rutiner från grunden. Dina arbetsuppgifter blir i första hand registrering, kontroll och attestering samt påminnelsehantering
av leverantörsfakturor.
Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Du är positiv, serviceinriktad och har en vilja att bistå dina kollegor ute
i landet såväl som dina närmsta arbetskamrater på ekonomiavdelningen. Du är noggrann, strukturerad och effektiv i ditt
arbetssätt. Att du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta ser vi som förutsättningar för att du ska trivas
hos oss.
Du har en gymnasial utbildning inom ekonomi, mycket god datorvana och lätt för att lära dig nya system. Vi lägger stor vikt
vid personliga egenskaper.
Ansök snarast

Välkommen med din ansökan samt löneanspråk och CV snarast. Urval sker löpande.
Maila din ansökan till ekonomiassistent@inputinterior.se. För frågor kontakta Carl-Johan Axelsson 031-799 89 44.

Input interiör
När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god design. Idag är det verklighet. Input
interiör är Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom inredning av kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och
utbildning samt vård och omsorg. Tillsammans är vi 400 medarbetare, på 22 orter i Norden och omsätter 2 miljarder kronor.
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