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                  Siktar du högt - välkommen till oss på 15 våningen! 

- Inducore AB söker redovisningsekonom    -  

På 15:e våningen i Skrapan, med milsvid utsikt över Västerås och Mälaren, sitter 10 personer på 

huvudkontoret för industrikoncerner med 35 industriföretag samt 40 fastighets- och holdingbolag.  

Vi söker vi en Redovisningsekonom/konsult med 3-5 års erfarenhet för att självständigt hantera 

dessa fastighets- och holdingbolag.  Tjänsten bedöms till 75-100 % och kan anpassas efter sökande.  

 

I rollen som redovisningsekonom hos INDUCORE AB kommer du, tillsammans med dina kollegor på 

ekonomiavdelningen, att hantera den ekonomiska administrationen i ca 40 bolag. Dessa ingår i de tre 

koncernerna Inducore Group, PVI Industries Group och AnVa Industries Group.  

Bolagen består i huvudsak av fastighet- och holdingbolag inom dessa tre koncerner. Vissa bolag har 

endast ett fåtal transaktioner varje månad och andra har lite mer verksamhet.  

Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att bli löpande redovisning, kund- och leverantörs-

fakturahantering, moms och skatter, myndighetskontakter samt månadsbokslut. Om du behärskar, 

eller i den takt du utvecklas, ingår även arbete med årsbokslut, årsredovisningar och 

inkomstdeklarationer. Du får snabbt eget och självständigt ansvar för våra fastighetsbolag och 

holdingbolag.  

Utöver redovisningen ingår det att delta i budgetarbete, arbeta med uppföljning, likviditetsplanering 

och prognoser. Då bolagen ingår flera koncerner är det viktigt att förstå bolagens roll och sammanhang 

mellan dessa.   

Kvalifikationer 

För att lyckas i rollen ser vi att du har en eftergymnasial utbildning i ekonomi eller motsvarande 

erfarenhet eller yrkesutbildning. Du har tre till fem års erfarenhet av redovisning, kund- och 

leverantörsfakturahantering, avstämningar samt skattedeklarationer.  

Erfarenhet av bokslutsarbete, inkomstdeklarationer och årsredovisningar är meriterande, annars lär du 

dig det hos oss. Du tycker om att arbeta med redovisning och kanske har du har du erfarenhet av att 

arbeta med många olika kunder från exempelvis en redovisningsbyrå. Det är viktigt att du förstår vad 

det innebär att hantera koncernbolag men det är inte ett krav att du har erfarenhet av 

koncernredovisning.  
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Rollen är kommunikativ och därför är det viktigt att du har goda kunskaper i både svenska och engelska 

i tal och skrift. Excel är ett viktigt arbetsredskap för oss så du bör ha goda kunskaper i det.  

Har du erfarenhet av fastighetsbolag är det meriterande. Samma sak gäller de programvaror vi främst 

använder; Fortnox och Visma.  

Då vi är ett ganska litet kontor så är det viktigt med personliga egenskaper och att du passar in i 

teamet. Du är initiativrik och värdesätter samarbete. Inget sitter fast hos dig och din prestigelöshet gör 

att du värdesätter att bistå med alla sysslor som kan förekomma på ett kontor. Givetvis är du noggrann 

i det du gör och förstår vikten av att arbeta mot en deadline.  

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och 

eftersträvar mångfald. Tjänsten är 75 till 100 % och kan anpassas efter dina möjligheter och önskemål.  

Du kommer ingå i ett ekonomiteam med 4 medarbetare och utbildning sker genom handlingen inom 

vårt erfarna team.  

Din ansökan med CV och Personligt brev skickar du till: rekrytering@inducore.se.  

Frågor på tjänsten besvaras av CFO Tomas Lindgren, 070-929 25 83. 

Välkommen med din ansökan senast 15 juni 2022.  

 

 

Om företaget 

Inducore AB är ett helägt dotterbolag till Amymone AB. Inducore är en industrikoncern med 15 

rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, Polen, Norge och Kina. Huvudkontoret i Västerås hanterar 

redovisningen och rapportering för moderbolaget samt holding- och fastighetsbolag. Inducore hanterar 

även redovisning och rapportering för holding- och fastighetsbolag för de närliggande koncernerna 

AnVa Industries AB samt Per Vannesjö Invest AB. Båda är koncerner med rörelsedrivande företag i 

huvudsak i Sverige. Rörelsebolagen till samtliga nämnda koncerner producerar och levererar till kunder 

inom industriområden som transport, fordon, entreprenad, kraft, energi, livsmedel, förpackning och 

skog. Tillsammans omsätter verksamheterna ca 3700 MSEK (eller 3,7 miljarder) med ca 1800 anställda. 


