
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på
heltid med placering i Kalmar.
Sista ansökningsdag är 2021-07-31. Vi jobbar
med löpande urval så skicka in din ansökan så
snart som möjligt. Vi tar emot ansökningar via
epost: rekrytering@poefastigheter.se. Märk din
ansökan med Ekonom 2021

E K O N O M
P&E behöver förstärka organisationen och söker nu en erfaren
och självgående ekonom med stort eget driv. Befattningen finns
hos koncernmodern som idag består av koncernchef, CFO,
koncernekonom samt investment managers. Som ekonom hos oss
får du en unik insyn i koncernens verksamhet och i de olika
fastighetsprojekt P&E investerar i.

Du kommer att arbeta självständigt med flertalet uppdrag och
kunder. Du ansvarar för löpande redovisning, månads-, kvartals-
och årsbokslut samt processerna kring budget, rapportering,
likviditet och prognos. Du kommer även aktivt att delta vid
framtagandet av moderbolagets koncernredovisning. I rollen
ingår även att administrera koncernens fastighetsfinansiering och
försäkringsfrågor.

Vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete med
möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i bolaget som
är i ständig förändring och tillväxt. 

P&E grundades 1991 och arbetar med teknisk
förvaltning, fastighetsförvaltning, fastighets-
utveckling, centrumutveckling, centrumledning,
ekonomi samt bygg- och projektledning.

En nära kontakt med såväl kunder som
hyresgäster är en självklarhet i vår verksamhet. 

Vi arbetar oberoende på marknaden vilket gör
oss till en attraktiv samarbetspartner för våra
uppdragsgivare. Vi arbetar över hela Sverige och
har kontor belägna i Kalmar, Jönköping och
Stockholm. 

Många av våra kunder har ett omfattande
fastighetsbestånd. Det varierar mellan
bostadsfastigheter, industribyggnader och köp-
centrum. Bland våra uppdragsgivare finns
myndigheter institutionella investerare, fastig-
hetsbolag och  kommersiella hyresgäster.

O M  P & E

Y T T E R L I G A R E  I N F O

K O N T A K T P E R S O N E R
Peter Ericsson, CFO 
070-461 10 39

Maria Feltendahl, HR                                         
 070-309 72 82

K O M P E T E N S  O C H  E R F A R E N H E T
Vi söker dig som är utbildad civilekonom, gärna med inriktning
mot finansiering eller redovisning, eller annan likvärdig
utbildning, alternativt erfarenhet inom redovisningsområdet.
Redovisning och bokslutsarbete bör ha varit ett återkommande
ansvarsområde i din/dina tidigare tjänster. Vi ser det som
meriterande om du har erfarenhet av finansiering och
koncernredovisning. Om du har erfarenhet från fastighetsbolag
eller av arbete på revisions-/redovisningsbyrå är det också
meriterande.

P E R S O N L I G A  E G E N S K A P E R
Du har en förmåga att se helheten inom redovisningen samt en
analytisk förmåga, drar logiska slutsatser och bedömer
konsekvenser av olika tillvägagångssätt. Du kan självständigt
planera, organisera och prioritera ditt arbete utifrån olika kunders
önskemål. 

För att passa in i rollen som ekonom hos oss är du noggrann,
ansvarstagande och flexibel och vill bistå med en god kvalitet i
redovisningen i enlighet med gällande regelverk.

"Här på P&E erbjuds du en plats i en organisation med goda
värderingar. Vi har stor variation på uppdrag vilket innebär ett
omväxlande arbete med mycket eget ansvar. Kulturen på
företaget präglas av öppenhet och tillgänglighet och vi arbetar
nära varandra inom de olika professionerna." 

mailto:rekrytering@poefastigheter.se

