
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Vill du bli vår Financial Assistant på deltid, 50%? 
 
Despec är Nordens ledande distributör av IT- tillbehör och kontorsvaror. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island 
erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att optimera våra kunders försäljning av IT-tillbehör, skrivare och kontorsvaror. Vi är ett mycket 
aktivt företag som kontinuerligt utvecklar vårt erbjudande. Kunden är ständigt i fokus och vår produktkunskap utvecklas i takt med 
marknaden. Att tillhöra Despec är krävande, spännande och utvecklande! Våra värdeord: Engagemang, Dynamisk, Kunnig och Pålitlig, 
vill vi gärna ska genomsyra hela vårt arbete. 
 
Tjänsten är ett föräldravikariat med placering i Kungens Kurva, Stockholm. Start snarast och tom 2018-08-31, på 50%. Rapportering sker 
till vår Financial Manager.  

 Arbetsuppgifter:  
• Att arbeta med bolagets kreditfrågor, bl.a. gällande leverans- och kreditstoppade kunder  
• Kundinbetalningar, påminnelser och räntefakturering   
• Daglig kontakt med bolagets försäkringsbolag gällande kundkrediter   
• Daglig kontakt med kunder  
• Kontakt med försäljningsavdelningen gällande kunder och kreditfrågor   
• Uppläggning av nya kunder  
• Övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen  

 
Vi arbetar idag i Windows 10, Windows Office 2013, Microsoft Dynamics AX och Skype for Business. 
 
Arbetet som vår Ekonomiassistent kommer bli omväxlande och givande och du tar plats i en mycket inspirerande och positiv 
organisation. 
 

Vi söker dig som har: 

•  Eftergymnasial utbildning inom ekonomi är ett minimikrav   
• Kunskaper kring kreditbedömning är meriterande, likaså att kunna läsa och förstå ett bolags årsredovisning eller rapporter är 

meriterande   
• Erfarenhet krävs i synnerhet av kundreskontra och kredithantering  

• God förmåga med MS Office 2013, mail i synnerhet men också Excel  
• Erfarenhet i Dynamics Ax är meriterande  

 

Språkkunskaper:  

• Svenska: flytande, både skriftligt och muntligt 
• Engelska: goda kunskaper, skriftligt och muntligt 
• Finska är meriterande men inget krav 

 

Vi ser att du vår Financial Assistant bör vara: 

• Trygg i dig själv 
• Ha ett gott omdöme 
• Självgående 
• Flexibel 
• Social 
• Intresserad av siffror 
• Noggrann och analytisk 
• Orädd att prata i telefon 
• Kan formulera sig i skrift 

Ansökan: 

För frågor kring tjänsten, maila vår HR-ansvarig: Anna Axelsson, email:aa@despec.se. 
För ansökan:  http://annonsoversikt.monster.se/GetJob.aspx?JobID=182640563. Urval och intervjuer sker löpande. 
 
Placering: Stockholm/Kungens Kurva   Omfattning: Halvtid – 20 tim/vecka 
Anställningstyp: Föräldravikariat from nu tom 2018-08-31 Anställningsstart: Snarast 

http://annonsoversikt.monster.se/GetJob.aspx?JobID=182640563

