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Vi söker dig som är trygg, mogen och självgående samt har tidigare erfarenhet av arbete inom 
ekonomi och administration som vill jobba på ett intressant bolag som ligger i framkant inom sitt 
område, energieffektivisering. Chemiclean AB är idag 15 medarbetare fördelade på två regioner 
– Stockholm och Göteborg, med huvudkontoret i Stockholm.

Dina kommande arbetsuppgifter:
• Kundreskontra (inkluderar även fakturering)
• Leverantörsreskontra
• In- och utbetalningar
• Bankavstämningar
• Delaktig vid bokslut
• Moms
• Löneadministration
• ISO miljö- och kvalitets sammanställningsrapporter
• Serviceavtal
• Telefonväxel
• Samt diverse administrativa arbetsuppgifter

Kvalifikationer och erfarenhet
• Utbildning och erfarenhet av arbete som ekonomiassistent
• Flytande i svenska, såväl i tal som i skrift
• Goda kunskaper i Excel
• Goda systemvana, erfarenhet av Visma är meriterande

 
Personliga egenskaper
Som person är du serviceinriktad, positiv och har ett genuint intresse för ekonomi- och administrativ arbete.
Du bör ha lätt för att kommunicera då du dagligen kommer ha kontakt med kollegor, leverantörer och övriga avdeln-
ingar inom organisationen. Du trivs med att arbeta självständigt, men har även god samarbetsförmåga. Dessutom är 
du prestigelös och har en förmåga att “kavla upp ärmarna” och jobba på när så behövs.

Start: Så snart som möjligt

Placering: Hägersten/Västberga industriområde

Omfattning:  Heltid

För mer information är du välkommen att kontakta Branko Kuljic, branko@chemiclean.se  
070 – 776 66 50. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

 
Chemiclean Systems AB
Chemiclean AB är ett ISO14001 och ISO9001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energ-
ibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energiåtervin-
ningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Som auktoriserad servicepartner till Alfa Laval erbjuder vi dessutom 
den mest kompletta värmeväxlarservice på marknaden. Chemiclean-metoden® är resultat av 24 års utveckling och är 
marknadens mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system.

Välkommen med din ansökan !

Ekonomiassistent till vårt  
kontor i Stockholm
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