
	 	 	

Redovisningsekonom/administratör – deltid (50%) 
 
Vi vill vara Sveriges ledande säljbolag inom digital marknadsföring. 
 
ProAd är ett säljbolag inom annonsförsäljning som primärt arbetar med digitala medier. Vi 
har fått förtroendet från några av Sveriges största sajter att ansvara för deras 
annonsförsäljning och utveckla deras affärer. Vi bidrar även med strategisk kompetens för 
att utveckla digitala annonslösningar. Vi hjälper annonsörer att nå en nischad målgrupp med 
specifikt intresse. Vi samarbetar med många spännande sajter. Några av sajterna vi jobbar 
med är byggahus.se, sweclockers.com, styleroom.se, jogg.se och moviezine.se. 
 
Vi söker nu en erfaren och proaktiv redovisningsekonom/administratör.  
Tjänsten är på deltid (50%) 
 
Ansvar:  
Löpande redovisning och ekonomi.  
En god erfarenhetsgrund att utgå ifrån är nödvändig i denna roll då du snabbt kommer få 
mycket eget ansvar. Därför vill vi att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet från självständigt 
ekonomiarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är främst inom följande områden: 
 

- Kundreskontra; registrering av inbetalningar, fakturering, påminnelsehantering samt 
räntefakturering 

- Upprätta och bokföra verifikationer till den löpande bokföringen 
- Självständigt avstämningsarbete vid månadsbokslut, såväl balans- som 

resultaträkning  
- Leverantörsreskontran; betala leverantörsfakturor samt ta hand om eventuella 

påminnelser 
- Löneadministration av cirka 10 löner 
- Administrativa uppgifter; rapporter, dokumentation 
 
 

Kvalifikationer: 
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom redovisning. Du ska ha minst tre års 
dokumenterad erfarenhet av att arbeta med likvärdiga arbetsuppgifter 
- Du är strukturerad och noggrann men det är även viktigt att du är nyfiken, proaktiv 

och leveranssäker 
- Du har en hög noggrannhet och gillar ordning och reda,  
- Du är mångsidig och självgående och du trivs med att arbeta självständigt 
- Du har goda kunskaper i Visma och Excel 
- Du är duktig på att processutveckla och förbättra rutiner 

 
 
Vad kan ProAd erbjuda dig?  

- Ett omväxlande och utmanande jobb  
- Stort ansvar i ett bolag som växer 
- En möjlighet att växa och utvecklas, både som individ och i yrkesrollen  



	 	 	

- En utvecklande, modern och fräsch arbetsplats nära Malmö Central 
- Ett team med kompetenta kollegor som tycker om att ha kul 

 
Arbetstid/Varaktighet  
Provanställning. Deltid (50%) 
 
Kontaktpersoner  
Rabie Salem, VD 
rabie.salem@proad.se 
0733-759032 
 
Ansökan  
Sista ansökningsdag 160708 
Vi tar emot ansökan via epost: jobb@proad.se 
 
Arbetsgivare  
PROAD SWEDEN AB 
Norra Vallgatan 66 
21122 
Malmö 
Tel: 0733-759032 
E-post: jobb@proad.se 
Mer information på http://www.proad.se 
 
Urval sker löpande. Tjänsten tillsätts september 2016. 
 
 
	


