
RODEBJER SÖKER EN FINANCIAL 
ACCOUNTANT

Rodebjer förstärker nu sitt team med en Financial 
Accountant. Vi söker dig som är resultatorienterad 
med starkt driv och utpräglad ansvarskänsla och 
som motiveras av problemlösning och teamwork i 
ett högt tempo. Detta är en möjlighet att få arbeta 
i en kreativ miljö med en varierande tjänst på ett 
framgångsrikt modeföretag som befinner sig på en 
spännande tillväxtresa. Du kommer att ansvara för 
bolagets löpande bokföring, avstämningar och övriga 
administrativa uppgifter. Det är därför ett krav att 
du är bekväm med redovisning och bokföringsregler.  
Rapportering sker till bolagets CFO. Tjänsten är på 
100% och placerad på Rodebjers huvudkontor på 
Östermalmsgatan i Stockholm.

Ansvarsområden
• Löpande hantering av leverantörsfakturor 
• Påminnelsehantering och bokföring av factoring
• Hantera in- och utbetalningar
• Säkerställa korrekt hantering av kassaredovisning 

och utläggsredovisning
• Hantering av skatter och avgifter
• Avstämning månads- och årsbokslut
• Kontakt med bolagets revisorer 
• Avtalshantering och övriga administrativa 

uppgifter

Profil och kvalifikationer
• Akademisk utbildning som civilekonom eller  

motsvarande 
• Relevant erfarenhet av arbete i en liknande 

position, gärna från detaljhandeln
• Bakgrund från revisionsbyrå är meriterande
• Goda kunskaper i Excel är ett krav
• God datorvana och intresse för affärssystem där 

erfarenhet av Navision är meriterande
• Kommunikation på engelska och svenska sker 

obehindrat

Som person är du framåt, nyfiken och proaktiv med 
ett genuint intresse för redovisning och beskattning. 
Du är mycket noggrann och organiserad i ditt arbete, 
har lätt för att samarbeta och är dessutom prestigelös 
och flexibel. 

Välkommen med din ansökan! Skicka din ansökan 
tillsammans med CV och personligt brev till 
carolina.nordling@rodebjer.com
Vi tar emot ansökningar och intervjuar löpande så 
skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Om Rodebjer
Rodebjer was founded in New York in 1999 by native 
Swede Carin Rodebjer. After being spotted on the 
streets of Manhattan wearing her handmade designs, 
Carin Rodebjer started selling her clothes to friends 
and to stores in New York and Stockholm. Today, 
Rodebjer is available in over 20 countries.
Rodebjer´s quest is to enhance personalities by 
simplifying everyday clothing decisions through 
relevant, timeless and versatile fashion that meet the 
many needs of the modern woman.

Signature silhouettes include slouchy suits and sets, 
drapey caftans and easy-to-wear dresses and kimonos 
— clothes that easily moves from day into night and 
from work to leisure. Rodebjer is strongly inspired 
by the human rights and feminist movements, and 
by individuals with the courage to live by their own 
rules. Carin Rodebjer has won several awards and her 
clothes continuously receive positive reviews from 
the international fashion community.

rodebjer.com


