
Hellevik Ekonomikonsult AB söker Redovisningskonsult! 
 
Söker du ett företag som är i ett expansivt skedde och som sätter din personliga 
utveckling i fokus? Hellevik Ekonomikonsult AB söker drivna medarbetare som vill utvecklas i 
en härlig miljö med många möjligheter. Vi erbjuder våra kunder kvalitativ och snabb 
ekonomirapportering, allt från ax till limpa. Våra kunder idag är inom många olika branscher. Vårt 
måtto till våra kunder: Gör det DU är bra på så gör vi det vi är bra på för ditt företag. 

Hellevik Ekonomikonsult AB (HEK) är en kvalificerad digital bokföringsbyrå beläget på Söder i 
Stockholm. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom ekonomi. Hos oss kan kunder outsourca 
hela sin ekonomiavdelning, vi erbjuder även interim ekonomichef, interim redovisningschef samt 
punktinsatser vid effektivisering av ekonomiprocesser och genomförande av affärsstödjande 
processer.   
 
HEK levererar kvalitativ, snabb och kostnadseffektiv ekonomirapportering. Vi erbjuder färdiga 
paketlösningar anpassade utifrån kundens verksamhet. Effektiva och kvalitativa 
ekonomiprocesser bidrar till ökad lönsamhet! 
 
Vi på HEK är vi ett mindre och taggat team som arbetar med såväl mindre som medelstora 
aktiebolag men även med föreningar och stiftelser. 

Din roll hos oss 

Som konsult hos på HEK arbetar du både självständigt och i team. Du kommer arbeta i en roll 
som innebär en hel del utmaningar och daglig kommunikation med våra härliga kunder där 
ekonomikunskaperna är varierande.  

Startdatum är i januari 2023 och placering för tjänsten är i Stockholm. 

Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat: 

· Löpande bokföring 

· Månadsbokslut 

· Momsredovisning och AGI till SKV 

· Löner 

· Årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration 

· Grundläggande rådgivning inom ekonomi, skatt och redovisning 

· Bygga relationer 

 
 
 
 

 

 

 



Kvalifikationer 

Vi söker dig med ett stort intresse för relationer, har ett eget driv och vill ha kul på arbetet. Du 
gillar att ta och ha ansvar, vill påverka och förbättra rutiner för våra kunder. Du har god erfarenhet 
inom löpande redovisning. Vidare trivs du i ett kundfokuserat och omväxlande arbete, med ett 
högt tempo, där ingen dag är den andra lik. 

Vad vi erbjuder 

Din arbetsdag planerar du helt själv, frihet under ansvar. Vi arbetar i team men lägger även stort 
fokus på dig som individ. Vi arbetar i en spännande och föränderlig bransch där du är med och  
bidrar till förbättringar och lösningar för vår verksamhet samt till våra kunder.  
 
Du kommer få stort stöd genom övriga anställda där vi tillsammans driver vår gemensamma och 
din utveckling framåt. Våra medarbetares karriärer skall kännetecknas av tydlighet och möjlighet 
för individen att påverka.  

Hos HEK får du en stor insyn i kunders verksamhet samt ett brett affärsperspektiv och kunskap 
om olika branscher. 

Vill du arbeta i ett växande företag och var med på vår resa till att bli Sveriges bästa 
redovisningsbyrå? 

Din ansökan består av ett CV med löneanspråk. Vill du veta mer om tjänsten innan du söker är 
du varmt välkommen att kontakta Susanne Hellevik (susanne@hekekonomi.se). Då vi arbetar 
med löpande urval ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 


