Redovisningsekonom
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Astagården är en vård och omsorg verksamhet, som bedriver bostäder med
stöd och service för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Varje
enhet leds av en föreståndare som även är sjuksköterska. På boendena arbetar
stödassistenter med olika kompetenser t ex omsorgsutbildning med inriktning
mot psykiatri eller boendestödjare.
Verksamheten Astagården startades av Asta Kärrbrand i Kungsbacka år 1956.
Asta är mor till dagens två ägare. Företagen leds av en extern VD.
Astagården vill vara första valet för alla människor med funktionsnedsättning
som behöver vård, omsorg eller stöd och service. För att uppnå detta drivs
verksamheten av kvalité, kompetens, engagemang, glädje och omtanke.
Vi har fyra verksamheter idag; Astagården Ab, Bikärr Ab, Kvillebäcken
Omsorg Ab och Stallbacken Omsorg Ab.
Idag har vi 65 lägenheter med cirka 75 anställda.
Astagården är ett expansivt bolag som har fördubblat omsättningen de senaste
5 åren och har ambitionen att fortsatt understödja kommuner med att möta
det ökande behovet av bostäder med stöd och service och äldreboenden.
I slutet av 2018 kommer byggnationen av Astagårdens nya äldreboende att
initieras. Boendet kommer bestå av 90 st lägenheter fördelat på fem våningar.
På varje våningsplan inryms lägenheter, gemensamhetsytor, uteplatser samt
personalutrymmen. Därutöver kommer det finnas ett gym, en restaurang som
är öppen för allmänheten och en stor takterrass. Inflyttning i äldreboendet är
planerat till slutet av 2020.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en redovisningsekonom som kommer arbeta med företagens alla
ekonomiska transaktioner, rapporteringar, bokföring och analyser av
resultatrapporter. Arbetet kommer även inkludera lönehantering, dvs.
löneberedningar, pensioner, rapporter m.m. Kontinuerlig uppdatering angående
både budget och personalsiffror. Detta innebär en nära och transparent
kommunikation med föreståndare och Vd, utöver det månadsenliga
ledningsgruppsmötet som kommer ingå i tjänsten.

Din profil:
Vi söker dig som har någon form av eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Du är
en van systemanvändare med mycket goda kunskaper i redovisning samt
Officepaketet och behärskar Excel bra. Du har erfarenhet av ekonomisystem och det
är meriterande om du har erfarenhet av våra system Hogia, Visma, Office365 och

Quinyx. Du har en god analytisk förmåga och uttrycker dig väl i svenska, tal och i
skrift.
På jobbet upplevs du som en kvalitetsmedveten, kommunikativ och självgående
kollega med förmåga att skapa goda relationer där du både ger och tar emot
kunskaper och erfarenheter. Du tycker om att lösa problem både enskilt och
tillsammans med andra. Du har en god känsla för rutiner, processer och gillar
ordning och reda. Meriterande om kunskaper finns i bokföring och bokslutsarbete. Vi
kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna hos rätt person för rollen
som redovisningsekonom.

Start:
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Anställningen önskas påbörjas snarast alt i början av 2019. Sista ansökningsdag
2018-12-07
Anställningen kan påbörjas under rekryteringsperioden om rätt kandidat hittas.
Vid frågor kontakta:
Maria Engman
VD Astagården
0733-820513
Ansökan skickas till: maria.engman@astagarden.se

