Teamledare leverantörsreskontra & lön i Söderhamn
Är du en engagerad och trygg ledare med ekonomibakgrund som drivs av att
utveckla och förbättra snarare än att gå i samma hjulspår varje dag?
Perfekt! Conzignus Hem & Fastighet växer och söker nu dig som teamledare till
sitt söderhamnskontor som vill vara med och utveckla verksamheten i takt med
deras framgångsresa. Ett arbete inom ekonomisk förvaltning mot
bostadsrättsföreningar.
Här hjälper du riktiga människor att driva sina bostadsrättsföreningar på ett
bättre och smartare sätt!
Arbetsbeskrivning
Som teamledare har du det övergripande verksamhetsansvaret för företagets
hantering av leverantörsreskontra och löner. Du har personalansvar för totalt 8
personer där merparten arbetar med leverantörsreskontra 6 av dessa sitter på
plats i Söderhamn. Du förväntas även själv arbeta operativt i verksamheten
med leverantörsreskontra. I takt med att Conzignus verksamhet växer och
fortsätter utvecklas kommer det även finnas goda förutsättningar för dig att ta
dig an nya utmaningar och utvecklas som ledare.
Eftersom att Conzignus befinner sig i en tydlig tillväxtfas och gärna utökar sin
kundbas även i Söderhamn finns det också fina möjligheter för dig som trivs
med att utveckla nya kundsamarbeten och driva förvaltningsuppdrag att göra
det, även om det inte är ett av dina huvudsakliga ansvarsområden i rollen.
Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i tillsättningen av denna tjänst. Som
person är du trygg i dig själv och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är
energifull och tycker om att driva arbete framåt och få saker att hända. I sociala
sammanhang känner du dig bekväm och har inte svårt för att ta kontakt med
andra människor.
Krav:
Utbildning inom ekonomi eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas
likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av att vara chef eller ledare i något sammanhang.
Meriterande:
- Tidigare erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsförening.
- Starkt meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med
leverantörsreskontra
- Starkt meriterande med god system/IT-kunskap
Om Conzignus Hem & Fastighet
Conzignus Hem och Fastighet grundades 2001 och ingår en grupp av
förvaltarbolag där vi tillsammans sköter förvaltningen åt cirka 1500 föreningar,
fördelade över hela landet. Vi är totalt ca 100 medarbetare – kvalificerade
ekonomiska förvaltare, systemerare, jurister, tekniska förvaltare och duktiga
administratörer . Vi har dessutom utvecklat Sveriges enda specialanpassade
system för bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder en heltäckande service inom allt
som rör bostadsrättsföreningar, stort som smått. Det funkar på riktigt. Det vet vi,
för vi har en stadig tillväxt och nöjda kunder.

Om Randstad
Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad ett av världens
största företag inom rekrytering och bemanning. Vi har som målsättning att
bidra till en bättre arbetsmarknad. Det gör vi genom att hitta rätt matchning
mellan företag och arbetssökande. På så sätt hjälper vi företag att växa och bli
mer framgångsrika och vi hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb och uppnå
sina drömmar.
För information: Simon Ternström, Rekryteringskonsult,
simon.ternstrom@randstad.se , LinkenIn-profil

