
 

 
 

Ovzon expanderar och söker till vårt huvudkontor i Solna en 

Redovisningsansvarig 

I rollen som redovisningsansvarig hos oss får du möjligheten att ansvara för och vidareutveckla 
redovisningsfunktionen i ett snabbväxande högteknologiskt företag. Du rapporterar till vår CFO och 
ansvarar för företagets redovisning och rapportering. För rätt person finns det goda möjligheter att 
vara med och påverka och göra skillnad eftersom du kommer in i ett tidigt skede på vår resa. Vi 
erbjuder en omväxlande och utmanande tjänst i en utvecklande miljö. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat; 

 Löpande bokföring och avstämningar, bl.a. koncernavstämningar 

 Kundfakturor och leverantörsfakturor 

 Månad- och årsbokslut 

 Projektredovisning och analys 

 Kontorsadministration 

 Skatt- och momsredovisning 

Vem är du? 

Vi tror att du som söker har en gedigen erfarenhet av rollen som kvalificerad redovisningsekonom i 
kombination med en eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Du är trygg i att självständigt sköta de 
löpande arbetsuppgifterna på en ekonomiavdelning och är en van användare av ekonomisystem. 

Vidare är du strukturerad med förmågan att prioritera och organisera ditt arbete, samtidigt som du är 
öppen och flexibel och trivs i en miljö med högt i tak. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya 
arbetsuppgifter och du är proaktiv och lösningsfokuserad. Du känner dig trygg i att kommunicera både 
på svenska och engelska, i tal och skrift då båda språken används i organisationen. 

För ytterligare information ring vår konsult Peter Ternebring på Confidera Urval, tfn 070-639 88 89. Du 
hittar även mer information på vår hemsida www.ovzon.com  

Din ansökan skickar du snarast (urvalet sker löpande), märkt ”Redovisningsansvarig-Ovzon”, till; 

rekrytering@confideraurval.se  

                                                              

      

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobilbredbandstjänst som kombinerar 
hög datahastighet med hög mobilitet. Vår avancerade satellitteknologi och extremt 
små Satellitterminaler möjliggör hög dataöverföring för mobila användare. Ovzons 
kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom 
Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Våra engagerade och erfarna medarbetare 
levererar en förstklassig service till våra krävande kunder. Ovzon grundades 2006 och 
har kontor i Solna, Sverige och Bethesda, MD och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på 
Nasdaq First North Growth Market. 
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