Redovisningsekonom på deltid till Vicore Pharma
Vicore Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på utveckling av läkemedel mot ovanliga
lungsjukdomar. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och planerar för att flytta över till huvudlistan under
2019. Bolaget är en koncern med totalt åtta anställda med huvudkontor i AstraZenecas Bioventurehub i
Mölndal.
Du kommer arbeta brett med allt från löpande bokföring, lönehantering och årsbokslut samt ha ett
helhetsansvar för redovisningen. Förutom att leda och sköta det löpande ekonomiarbetet kommer du sköta
kontakten med bank, revisorer och andra myndigheter.
Ansvar/arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•
•

Ansvara för löpande bokföring, månad och årsbokslut samt årsredovisningar enligt IFRS
Löpande arbete med bokföring, kund och leverantörsreskontra
Redovisning mot Skatteverket
Budget och ekonomistyrning
Löneadministration
Stöd till ledningsgruppen

Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har en akademisk examen och minst fem års erfarenhet av kvalificerad redovisning, gärna från
läkemedelsbranschen. Du har mycket goda kunskaper om redovisningsregler (IFRS) och goda kunskaper i
koncernredovisning, bolagsskatt och moms. Du är självgående i att utföra det löpande ekonomiarbetet och i att
upprätta bokslut. Du har även mycket goda kunskaper i Excel. Svenska i tal och skrift är ett krav. Det är
meriterande om du har erfarenhet att arbeta i Fortnox.
Personliga egenskaper
Som person är du kommunikativ, självgående och initiativtagande. Samtidigt är du en god lagspelare som
tycker om att vara ett stöd till andra kollegor. Vi värdesätter också prestigelöshet och flexibilitet.
Vi erbjuder
En bred och verksamhetsnära tjänst med stor möjlighet att vara med och påverka och ta ett stort eget ansvar.
Ett modernt kontor med öppen och välkomnande atmosfär, med glada kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% i Mölndal och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten eller är du välkommen att kontakta Nina Carlén på telefon: 0763-90 94 04 eller e-mail:
nina.carlen@vicorepharma.com. Urval och intervjuer sker löpande och vi ber dig därför skicka in din ansökan så
snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 20 januari 2019.
Varmt välkommen med din ansökan!
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