REDOVISNINGSEKONOM TILL CHARGENODE
Är du en självgående teamplayer och erfaren redovisningsekonom som vill göra världen
lite grönare? Då är du kanske den vi letar efter!
ChargeNode består av ett erfaret team specialister och entreprenörer inom mjukvara
och elektronik som brinner för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Vi är härligt och naivt övertygade om att vår supersmarta laddteknik är svaret på
storskalig elbilsladdning i världen och vi är fast beslutna om att det även ska bli så.
Förutom att varje dag göra världen lite renare så gör vi även allt i vår makt för att bevara
start-up-känslan med snabba beslutsvägar, rock’n'roll och tron på att ingenting är
omöjligt.

Din Roll
Ditt ansvar blir den löpande redovisningen, månad/årsbokslut, projekt uppföljning,
rapportering, deklarationer, likviditetsplanering, underlag för löneberedning samt andra
ekonomirelaterade uppgifter.
Tjänsten rapporterar direkt till CFO.

Din Profil
Vi tror att du är civilekonom eller motsvarande och har flerårig erfarenhet av kvalificerad
redovisning från producerande verksamhet.
Du brinner för redovisning och du har lätt för att förstå ”verkligheten” bakom siffrorna.
Du är van vid att arbeta självständigt och trivs i en föränderlig miljö. Du är en duktig
redovisare och har god förståelse för redovisningsprocesser samt är en van användare
av excel.
Du bör vara en positiv, kommunikativ, ordningsam och prestigelös person. Du gillar att
skapa goda relationer och trivs med att samarbeta med kollegor. Du är strukturerad
med en god förmåga att planera och prioritera.

Hur vi jobbar
ChargeNode är ett snabbväxande Greentech bolag som levererar laddsystem för
elbilsladdning på ett nytt och innovativt sätt. Idag är vi 22 anställda i nya lokaler i
Landvetter men växer snabbt.
Vi jobbar delvis på distans, oavsett Corona, med flexibla arbetstider som passar dig och
teamet bäst. Vi har kul och jobbar tätt ihop med varandra oavsett om vi är på kontoret
eller jobbar på distans.

Bolaget genomsyras av att vara i framkant och vara innovativt, detta gäller även
ekonomiavdelning. Vi vet att vi kommer att behöva ligga i framkant för att lyckas med vår
utmaning.

Ansökan
För mer information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Annika Abraham, CFO
på 0709-589790; annika.abraham@chargenode.eu
Ansökan skickas till: ekonomi@chargenode.eu
Läs även gärna mer om oss på www.chargenode.eu

