
 
 

Redovisningsekonom 
 
Luleå Industri & Miljö AB ser en ökad efterfrågan på sina tjänster och behöver förstärka 
organisationen med ytterligare en lagspelare. 
 
Vi söker dig med bred erfarenhet från yrket och ett affärsmässigt tänk då vi levererar heltäckande 
konsulttjänster inom ekonomi och administration till våra filialer i hela Sverige. Du tycker om att 
vara spindeln i nätet, har hög servicekänsla samt stort engagemang och drivkraft som kan hjälpa 
oss att utveckla verksamheten vidare.  
 
Du kommer i ditt dagliga arbete att syssla med bl a följande arbetsuppgifter gentemot de olika 
filialerna: 

 Sedvanliga redovisningsuppgifter såsom fakturering, leverantörsreskontra, in- och 
utbetalningar, bokföring. 

 Likviditesrapporter 

 Projektredovisning 

 Lönehantering inkl avtalsfrågor och hantering av tidregistrering 

 Förberedelser inför bokslut 
 
Du förväntas kritiskt granska inkommande underlag från filialerna och vara rådgivande avseende 
frågeställningar kring redovisning, löner och bokslut. Du säkerställer att företagsledningen får den 
ekonomiska information den behöver för att kunna följa, bedöma och påverka verksamheten. Du 
analyserar bokslutsresultat och lägger fram bokslutsrapporter för företagsledningen. Det dagliga 
arbetet omfattar även vissa administrativa sysslor såsom posthantering och bemanning av 
telefonväxel.  
 
Du arbetar självständigt och förväntas ta en aktiv del i förbättringsarbetet avseende 
redovisningsmodellen samt att vid behov uppdatera och komplettera befintliga rutiner. 
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och du planerar själv ditt arbete efter givna tidsramar och 
ansvarsområde.  
 
Vi kan erbjuda dig ett ansvarsfullt och självständigt arbete på en familjär arbetsplats. 
 

Luleå Industri & Miljö AB är en företagsgrupp bestående av 10 filialer från Kiruna i norr till Alingsås i söder. 
XBMs affärsidé är damm- och spillbekämpning hos våra kunder som finns inom bas-, tillverknings-, livsmedels- 
och verkstadsindustrin. Vi hjälper till med lösningar som säkerställer drift, produktkvalitet och arbetsmiljö. Vi 
levererar allt från utredningar och problemlösning till en färdig dokumenterad anläggning, dvs en 
funktionsleverans. En viktig uppgift för oss är att finnas nära kunden och att alltid kunna finnas snabbt på 
plats. Vi har tre huvudsakliga produktområden: Bandtransportsystem, Processventilation och 
Industridammsugare.  
Från Luleå Industri & Miljö levereras administrativa tjänster till de olika filialerna rumt om i Sverige.  
 
 



Kvalifikationer 

Vi ser att du har flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från ett medelstort företag. 
Du är lägst gymnasieekonom. 
 Projektredovisning och likviditetsrapporter är en central del av arbetet varför det är meriterande 
om du har erfarenhet från detta. Det är även meriterande om du har vana från att arbeta med 
olika bolag/resultatenheter, samt kunskap om Metalls kollektivavtal och Hogia ekonomisystem. 
Du bör behärska engelska muntligt och skriftligt. Du skall ha mycket god kunskap i Office-
paketet, främst Excel. 
 
Du är duktig på att skriva och rapportera, har lätt för att ta till dig ny information, arbetar 
välorganiserat och är noggrann. Då vi arbetar gentemot flera filialer med olika förutsättningar är 
det viktigt att du lätt tar till dig ny information och snabbt kan växla mellan olika arbetsuppgifter. 
Du är kommunikativ och trivs med personliga kontakter och att bygga relationer.  Du tycker om 
att lösa problem och att arbeta självständigt. Tidvis kan arbetsbelastningen vara hög t ex vid 
bokslut, vilket kräver stresstålighet.  
 
Din styrka ligger i att leverera kvalitativa tjänster till de olika filialerna på ett affärsmässigt och 
effektivt sätt samt i att kunna bygga och bibehålla bra relationer internt -externt.   
 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.  Resor förekommer i mindre omfattning till de olika 
filialerna samt vid kompetensutveckling.   

 
Tillträde: Enligt överenskommelse 

 

Ort: Gammelstad 

 

Arbetsgivare: Luleå Industri & Miljö AB.  

 

Vid frågor kontakta Stina Bruhner, tel 0920-23 53 51. Ansök senast 30 november 2015 till 
stina@lbm-ab.se. 

 


