Driven ekonomiansvarig
Om du vill jobba på ett spännande företag inom Fintech och trivs i en fartfylld miljö där du får
bidra till bolagets framgång. Ja, då kan tjänsten hos oss på NOWO vara något för dig. Vi söker
nu en ekonomiansvarig med hjärtat på rätt ställe som vill hjälpa till att bygga upp vår ekonomiavdelning. Var med på vår resa att förändra världen för morgondagens pensionärer.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helansvar för NOWOs ekonomi där du rapporterar till bolagets VD. Som
ekonomiansvarig kommer du att arbeta brett och ansvara för bland annat löpande bokföring,
lönehantering och affärsutveckling inom bolagsstyrning.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, alternativt en
motsvarande utbildning. Du har en analytisk förmånga och mycket goda kunskaper inom excel.
Du har erfarenheter av:
• Bolagsredovisning av aktiebolag
• Löpande bokföring
• Kostnads och intäkts optimering
• Affärsutveckling inom bolagsstyrning
• Ekonomiansvar
Din profil
Som person gillar du att arbeta självständigt och är van vid att ta stort ansvar. Du är noggrann,
strukturerad och prestigelös och tar gärna egna initativ. Du har en positiv attityd och tycker om
snabba puckar där det är mycket på gång. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi på NOWO är ett socialt, drivet och glatt team som brinner för att göra skillnad för människor
genom att ge möjligheten att leva och njuta idag – men samtidigt spara till den framtida
pensionen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats och ett utmanande jobb med goda
möjligheter att påverka och utveckla.
Placering är Stockholm och tjänsten är på heltid.
Kontakta oss för mer information om tjänsten! Vi tillämpar löpande urval så skicka in din
ansökan snarast möjligen till rutger@nowo.se. Sista ansökningsdagen är dock 2018-05-17.
Kontaktperson:
Rutger Selin, VD
Mejl: rutger@nowo.se
OM NOWO
NOWOs mission är hjälpa människor att mikrospara löpande för att på ett enklare sätt förbättra
sin pension. Med NOWO appen kan du följa ditt sparande. Du kan Snabbspara från vilket bankkort som helst, microspara löpande med NOWO kortet eller få bonusar till ditt sparande genom
erbjudanden som löpande kommer i appen. Dina pengar sätts in i NOWO fonden som är anpassad för ett långsiktigt sparande.

