
Låter tjänsten 
intressant?
Skicka din ansökan med CV och 
personligt brev till 
rekrytering@kondektor.se senast 
den 15/1 2023.

Märk din ansökan med 
”Ekonomiassistent” i ämnesraden. 
 
Vi kommer att ha löpande 
intervjuer så är du intresserad, 
vänta inte med att söka.

Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet inom 
ekonomi/redovisning och administration. Du har goda 
kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av att arbeta i 
affärssystem, gärna Visma Administration 2000.

Vi söker dig som på ett engagerande, öppet och ansvarsfulls sätt 
ger service till våra kunder men också dina kolleger. Du har ett 
inre driv och är målmedveten samt gillar att lära sig nya saker. 
För att lyckas i rollen behöver du vara stresstålig och ha god 
planerings- och organisationsförmåga. 

Du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och 
skrift.

Vi värdesätter självklart även personliga egenskaper såsom en 
positiv grundsyn, framåtanda och ett glatt humör. För oss är 
meriter till fördel men personligheten väger tyngst.

Är du vår nya
EKONOMIASSISTENT?

I din roll på 
Ekonomiavdelningen 
kommer dina 
arbetsuppgifter bl.a. 
innebära:

Redovisning
Leverantör- & kundreskontra
Fakturering/kreditering/betalningspåminnelser
Vara behjälplig i alla Kondektor’s övriga bolag
Diverse administration
Ta emot inkommande samtal

DIN PROFIL

Vi erbjuder dig en bred och varierande administrativ tjänst i 
ett trevligt team där du kommer ha nära samarbete med 
kollegorna såväl i Ängelholm som i Helsingborg och Lund. 
Tjänsten är på 100 %. Provanställning 6 månader tillämpas.

VI ERBJUDER

Frågor angående tjänsten 
besvaras av Ekonomi- & HR chef 
Helene Persson på 
helene.persson@kondektor.se 
eller +46 737 06 64 90.

Kontakt

Kondektor växer och är en ledande aktör i Södra Skåne inom försäljning av Heavy Workwear. Vi klär dig på jobbet med de mest 
hållbara arbetskläderna, snygga och modeinriktade profilkläder och nytänkande produktmedia. Vi bygger varumärke 
tillsammans med kunden. Vi har tre fysiska butiker som är belägna i Helsingborg, Ängelholm och Lund. Det är enligt oss 
branschens tre fräschaste butiker som vi är genuint stolta över, med stort utbud och välfyllda hyllor för snabba leveranser. 
Utöver butikerna så har vi en webbshopslösning i kundunika sortiment, statistik per individ mm. Butikerna agerar mötespunkt 
och inspiration för såväl befintliga som framtida kunder. 

Placering: Ängelholm
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