Arlandastad Holding AB är ett ungt och idédrivet bolag som arbetar med fastighets- och
konceptutveckling på en av Sveriges mest spännande platser, granne med världen via Arlanda
flygplats. Här kontrollerar vi 250 hektar mark och utvecklar med hjälp av samarbete, kreativitet och
kompetens platser där kommersiella intressen, myndigheter och forskning kan samverka.
Samarbete är ett av våra ledord och tillsammans med Sigtuna kommun och Swedavia bygger vi
Sveriges första flygplatsstad, Airport City Stockholm. På 800 hektar skapar vi gemensamt en levande
stad närmare världen där vi erbjuder något så unikt som gångavstånd till övriga världen.

Vi söker en Fastighetsekonom till Arlandastad Holding AB, för
utvecklingen av Airport City Stockholm!

Tjänsten
Vi befinner oss i en stark expansionsfas i ett av Sveriges mest expansiva områden och behöver därför
förstärka med en Ekonom till Arlandastad Holding. Du kommer att ha många kontaktytor och få följa
många spännande projekt. Du sitter i företagets trevliga kontor i Stockholms innerstad.

Dina arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•

Löpande bokföring.
Bokslut.
Kund och leverantörsreskontra.
Fakturahantering.
Avstämningar.
Moms och Skatt.

Kvalifikationer
Du har examen inom ekonomi eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.
Några års erfarenhet, gärna från fastighetssidan eller projekt.
Det är meriterande om du har arbetat i Norstedts.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som är positiv och prestigelös samtidigt som du har integritet. Du är naturligt nyfiken, och
söker efter ständiga förbättringar. Du har en analytisk förmåga och en stark ansvarskänsla. Du gillar
att arbeta i team, att skapa resultat tillsammans och att fira de gemensamma framgångarna!
Vidare så trivs du med att arbeta i ett högt tempo och att ha ett stort antal varierande arbetsuppgifter.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Arlandastad Holding AB med Sterner & Henriksson AB. För att söka
tjänsten, vänligen sänd ditt CV och personliga brev till: marie@sternerhenriksson.se
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är den 2017-10-31
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Marie
Henriksson, 070-699 52 59 eller på marie@sternerhenriksson.se

