Redovisningsekonom till framgångsrikt utbildningsföretag
Cedergrenska koncernen består av flera utbildningsföretag. I koncernen ingår bl a Marina läroverket som är en
fristående skola med huvudinriktning mot gymnasieutbildningar med marin profil. Skolan har även en YH-utbildning
för utbildning av fartygsbefäl till skärgårdstrafiken och uppdragsutbildning med nautisk inriktning. Ytterligare
verksamhetsgrenar inom Marina läroverket är Klart Skepp Båtcharter som är ett rederi som driver segelfartyget Älva
samt tre mindre motorfartyg. Fartygen används både för skolsegling i gymnasiet och för kommersiell charter. Marina
läroverket disponerar också en skärgårdsö som används både för utbildning och extern verksamhet. Vidare ingår
även Cedergrenska Tornet och Hamnkrogen som är fest- och konferensanläggningar i Stocksund. Marina läroverket
med dess verksamhetsgrenar har ca 85 anställda och omsätter ca 90 miljoner. Läs mer om Marina läroverkets olika
verksamheter på www.stocksundsgruppen.se

Vi söker nu en ambitiös och strukturerad Redovisningsekonom. Söker du en ny utmaning i en affärsnära
roll med en blandning av drift och utveckling? Söker du en position där du får möjlighet att påverka och
utveckla? Då kan du vara den vi söker.
Om rollen
Du kommer att ansvara för den löpande redovisningen av fem bolag. Månatliga avstämningar och
uppföljning av budget och likviditet, månadsbokslut och rapportering. Årsbokslut och årsredovisningar
för fem bolag och viss koncerneliminering mellan bolagen samt löpande prognoser.
I ditt dagliga arbete ingår uppgifter såsom avstämning av kassarapporter för två bolag, viss fakturering till
kund, avstämning av korttransaktioner gjorda utomlands, uppdatering av anläggningsregister, moms och
kontroll av skattedeklarationer samt olika rapportering av statistik som t ex SCB samt alkoholrapportering.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikation, självständig och driven. Du har goda kunskaper i Excel. Du har en
akademisk examen eller motsvarande inom ekonomi. Vidare har du god kunskap om IT-baserade
administrativa analys- och stödsystem. Det är positivt om du har arbetat i Visma Administration.
Tjänstens omfattning är på 100 %. Du kommer att arbeta i ett härligt team om ca 12 personer som består
både av ekonomi- och lönepersonal. Vi sitter i Cedergrenska tornet där vi har helt nya kontorslokaler som
ligger i en vacker miljö vid Stocksunds hamn i Danderyd. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde
enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 21 juli. Ansök snarast då intervjuer sker löpande,
tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum
Ansökan och kontakt:
CFO
Yvonne Regnér, 070-433 27 35
ansokan@marinalaroverket.com

