
 
 

Redovisningsekonom till Hitech & Development Wireless i Kista   

Vi söker nu en Redovisningsansvarig till H&D Wireless som befinner sig i en spännande  

och expansiv fas. Vi är ett litet team som arbetar nära tillsammans med affärsstöd,  

du rapporterar till Ekonomichef/CFO. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Löpande bokföring 

Fakturering 

Betalningar 

Moms- och arbetsgivardeklaration 

Kund- och leverantörsreskontra 

Avstämning och uppföljning av balanskonton 

Periodiseringar 

Kvartalsrapporter och årsbokslut i samarbete med CFO. 

Din profil 

Du har relevant utbildning inom ekonomi/redovisning och några års arbetserfarenhet som 

redovisningsekonom. Vi ser gärna att du har erfarenhet från teknikföretag samt talar och 

skriver svenska och engelska obehindrat. Praktiska kunskaper i affärssystemet Monitor är en 

merit men inte avgörande. Mycket goda kunskaper i Excel är ett krav. 

För att lyckas i rollen gillar du problemlösning, har sinne för siffror och levererar i tid. 

Som person är du analytisk, noggrann, självgående och ansvarstagande. 

Du trivs i en organisation med entreprenörsanda och hög aktivitetsnivå där du bidrar med 

affärsstöd och service på proaktivt och positivt sätt. 

Välkommen med din ansökan!  

Kontoret är i Kista Science Tower och vi har löpande urval och intervjuer. 

Tillsättning i maj, tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid,  

marknadslön och bra förmåner. 

 

Mejla gärna din ansökan och CV till jobs@hd-wireless.se 

Vi undanber oss säljsamtal gällande rekryteringslösningar, då vi har valt leverantör för 

rekrytering av denna tjänst. 

 

Läs gärna mer på www.hd-wireless.com 

 
Om H&D Wireless H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things 

(IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® IoT plattform samt GEPS™. H&D 

Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar 

över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska 

processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade 

lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). 
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