
MEDIROX SÖKER REDOVISNINGSEKONOM
Är du ekonom med inriktning mot redovisning och vill arbeta på ett växande företag i en 
spännande bransch?
 
Medirox AB utvecklar, tillverkar och säljer reagens och kontroller för in vitro-diagnostik (IVD) 
inom koagulationsområdet och är, för fler produkter, marknadsledande i Norden. Bolaget har 
24 anställda fördelade på produktionsenheten i Studsvik utanför Nyköping, utvecklingsverk-
samheten vid Linköpings Universitetssjukhus och säljkontoret i centrala Stockholm.

På Medirox värdesätter vi en god arbetsmiljö och hög kvalitet. Här finns goda möjligheter för 
dig som vill vara med och påverka företagets utveckling. 
 
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi intervjuar och presenterar kandidater 
löpande.

Om tjänsten 
Som redovisningsekonom kommer du arbeta både självständigt och vara en del av ekonomi-
avdelningen. 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

•  Löpande bokföring.
•  Hantering av flöden gällande leverantörsfakturor och bevakning av kundfakturor.
•  Löneadministration.
•  Redovisning till Skatteverket samt intrastatrapportering.
•  Bistå ekonomichef vid upprättande av årsbokslut, årsredovisning och bolagsdeklaration.
•  Delta vid revisioner

Arbetsuppgifterna kan komma att variera något beroende på kandidatens bakgrund.

Vem är du? 
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlighet och att du passar in i teamet.  
Vi söker dig som har:

•  Högskoleexamen eller motsvarande inom företagsekonomi.
•  Dokumenterad kompetens och arbetslivserfarenhet inom redovisning och  
 bokslutsarbete. 
•  Erfarenhet av att jobba i affärssystem, särskilt meriterande är erfarenhet av affärs- 
 systemet Monitor. 
•  Goda kunskaper i Officepaketet (Excel, Word och Outlook). 
•  God kunskaper i svenska och engelska (både tal och skrift).

För att trivas och prestera i rollen så är du strukturerad, noggrann och har välordnade ar-
betsmetoder. Vidare är du naturligt ansvarstagande, trivs med att ta egna initiativ och driva 
ditt arbeta framåt. Du har mycket god förmåga att samarbeta och bidrar till att skapa ett 
prestige löst kommunikativt klimat där alla arbetar mot samma mål. Du är positiv och har för-
måga att anpassa dig beroende på situation.

Rekrytering sker via rekrytering@medirox.se. Ange ”redovisningsekonom” i ämnesraden.

Placeringsort Studsvik, Nyköping.


