Vi söker en ambitiös redovisningsekonom för att ansvara för redovisningen för Xbrane
Biopharma AB (publ). I rollen som Redovisningsansvarig förväntas du ha god förståelse för
redovisningsrutiner och finansiella processer samt att du tar stort ansvar för ditt arbete.
Bolaget påbörjar under 2017 sin försäljning av läkemedel och en kraftig tillväxt är att
förvänta under de närmaste åren. Då du som redovisningsansvarig kommer att få en
betydande roll i bolagets utvecklingsresa är det viktigt att du som person gillar att arbeta i
föränderliga miljöer och är redo att möta de spännande utmaningar som bolaget står inför.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Solna och rapportering sker direkt till CFO.

Din utmaning
•
•
•
•
•

Ansvara för löpande bokföring inklusive månadsvis avstämning av resultat- och
balansräkning samt leverantörsbetalningar
Ansvara för bokslutsprocessens samtliga delar inklusive upprättande av kvartals- och
årsbokslut och konsolidering av koncernens två bolag.
Tillsammans med CFO ansvara för upprättande av kvartalsrapporter och
årsredovisning samt budget och prognosarbete
Självständigt upprätta moms- och skattedeklarationer samt ha kontinuerlig kontakt
med banker och myndigheter
Ansvara för den outsourcade lönefunktionen för ett tiotal medarbetare

Din bakgrund
•
•
•
•
•
•
•
•

Civilekonomexamen eller motsvarande relevant akademisk examen
Minst fem års arbetslivserfarenhet av självständigt arbete med redovisning, bokslut
och konsolidering
God systemvana, gärna i Fortnox, och goda kunskaper i Excel
Väl insatt i regelverken för K3, ÅRL och IFRS
Erfarenhet av bioteknik-/life science-bolag är meriterande men inte ett krav
Erfarenhet av att arbeta med listade/noterade bolag är meriterande men inte ett krav
Goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift
Som person är du analytisk, strukturerad, driven och kan arbeta självständigt

För mera information är du välkommen att kontakta Xbranes CFO Susanna Helgesen,
susanna.helgesen@xbrane.com, 0708-278 636. Intervjuer och urval kommer att ske löpande,
så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!

