Löneadministratör 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 löneadministratör till vår
löneavdelning på huvudkontoret i Göteborg.
Vad vi kan erbjuda
Input interiör växer och utökar löneavdelningen med ytterligare en löneadministratör. Hos oss blir du en viktig resurs
i företagets fortsatta framgång genom att ansvara för den viktiga löneprocessen. Du får möjlighet att utveckla dina
kompetenser och arbetsuppgifter, lära känna inredningsbranschen inifrån samt ingå i ett team om tretton personer på
ekonomiavdelningen på vårt huvudkontor på Fältspatsgatan 2 i Göteborg. Här sitter även det lokala säljkontoret, ITavdelningen, marknad och ledning.
Vad vi söker
I rollen som löneadministratör arbetar du med administrationen av löner för våra drygt 400 medarbetare. Hantering av
tidsrapporter, reseräkningar samt bokföring av löner blir en stor del av din vardag. Vidare kommer du att stötta löneansvarig
med uppgifter som semesterberäkningar och kontrolluppgifter.
Vi söker dig med tidigare erfarenhet och/eller utbildning inom löneadministration och som har ett noggrant och effektivt
arbetssätt. För att lyckas i rollen är du positiv, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Erfarenhet av lönehantering i
Visma är meriterande.
Ansök snarast
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 8 juni. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Maila din ansökan,
med löneanspråk och CV, till loneadmin@inputinterior.se
Eventuella frågor angående tjänsterna besvaras av Carl-Johan Axelsson, ekonomichef, på 0733-02 59 44
alt. carl-johan.axelsson@inputinterior.se

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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