
 

Trestad Konsult & Redovisning AB är en redovisnings- och konsultbyrå som arbetar åt små och 

medelstora företag. 2019 firar bolaget 30 år som redovisningsbyrå.  

Vi finns i fräscha lokaler i centrala Uddevalla och har kunder längs hela västkusten från Halmstad i 

söder till Strömstad i norr. Vi erbjuder tjänster inom redovisning, skatt, lönehantering, bolagsbildning, 

ekonomisk rådgivning etc. Kontoret består idag av 8 medarbetare men nu går en av oss i pension så 

vi behöver stärka vårt team.  

Ditt uppdrag  
Vi på Trestad Konsult & Redovisning AB söker nu en erfaren Redovisningskonsult. Tjänsten är på 

heltid och start sker enligt överenskommelse.  

Som redovisningskonsult hos oss har du en omväxlande och självständig roll vilket kräver 

engagemang och initiativförmåga samt ansvarskänsla. Du kommer att arbeta som kundansvarig där 

du får vara med kunden hela vägen, från löpande bokföring till bokslut, årsredovisning, deklaration 

och rådgivning. Uppdragen utförs främst på det egna kontoret men kan även innebära arbete ute hos 

kund. Du tycker även om att stötta andra kollegor i rådgivningsrollen.  

Arbetsuppgifterna består bland annat av  

 löpande bokföring 

 upprätta bokslut och årsredovisningar, 

 deklarationer,  

 rådgivning  

Hos oss får du en familjär miljö tillsammans med duktiga och kvalitetsmedvetna kollegor som gillar 

kombinationen av ekonomi och kundvård. Vi jobbar i en inkluderande, rolig och kreativ miljö, där vi 

tar gemensamt ansvar.  

Vem är du?  
En lämplig bakgrund för denna tjänst inom redovisning är - högskoleutbildning inom ekonomi, 

alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning - erfarenhet av motsvarande arbete från 

redovisningsbyrå För att du skall trivas i rollen som redovisningskonsult och utvecklas inom vår 

organisation vill vi att du som söker har minst fem års erfarenhet av arbete inom redovisning.  

Du har en positiv inställning, är driven och trivs i mötet med kunden och ha lätt för att etablera nya 

förtroendefulla kontakter. Vidare tror vi att du är en trygg person med ett affärsinriktat arbetssätt 

som trivs med att utveckla verksamheten och kundens affärer. Det är meriterande om du är 

auktoriserad Redovisningskonsult och har tidigare erfarenhet från arbete i programvaror som 

Wolters Kluwer, Fortnox och Procountor.  

Ansökan skickas med email senast den 29 februari 2020 till rosmarie@trestadkonsult.se  

Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:  

Rosmarie Gustavsson  

Kontorschef 

 0522-657545  

rosmarie@trestadkonsult.se 
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