Ekonomiadministratör till Drycks.se
Drycks.se är restaurangmarknadens e-handel för inköp av dryck och lanserades årsskiftet 2016/17. Vi
har hundratals restauranger som via vår plattform beställer dryck från producenter och importörer där
kvalité står i fokus. Tillsammans med våra kunder är vi på en förändringsresa där vi digitaliserar och
effektiviserar en tidigare analog och traditionell bransch. Vi är ett entrepreniörellt bolag, som gillar att
utmana och drivs av att göra skillnad - på riktigt.

På Drycks.se arbetar idag sex personer med vår e-handel, lager och försäljning. Vi är nu i
behov av ytterligare en person som kan bistå vår vd med administrativa arbetsuppgifter.
Rollen som ekonomiadministratör är ny hos oss och vi ser därför gärna att du är
initiativtagande, strukturerad och vill vara med och forma dina arbetsuppgifter.
Vi arbetar i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar och ser gärna att du som söker är
självgående, flexibel och kan hantera flera saker samtidigt. Det är en bred roll, med goda
utvecklingsmöjligheter, där arbetsuppgifterna kommer variera (men med fokus på
administration och ekonomi).
Dina arbetsuppgifter:
- Kund- och leverantörsreskontra
- Löpande bokföring
- Löneadministration
- Ansvara för rapportering gentemot samarbetspartners, vd och styrelse
- Avstämningar vid bokslut
- Svara på inkommande mejl och samtal
- Administrera hemsida/e-handel
- Tillsammans med vd vidareutveckla arbetssätt, rutiner och framåt göra budgetplanering
Vi söker dig som:
- Tidigare arbetat med relevanta arbetsuppgifter, såsom kund/leverantörsreskontra och
löpande bokföring i minst ett år samt att du har en relevant utbildning.
Meriterande med:
-Erfarenhet av Fortnox
-Erfarenhet av Wordpress
-Intresse för branschen, dryck och trender på området
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du som person är samarbetsvillig,
driven och vågar ta egna initiativ. Det är även viktigt att du är noggrann, strukturerad och
har en prestigelös inställning där du inte dras från att hugga i där det behövs. Vi ser gärna
du är en person som på sikt tar alltmer ansvar och ger oss idéer till utveckling.
Omfattning: Heltid
Lön: Fast månadslön
Arbetsplats: Södermalm, Stockholm
Start: Omgående
Låter detta intressant är du varmt välkommen att ansöka redan idag, urval sker löpande.
Skicka din ansökan till jobb@drycks.se. Har du frågor kring tjänsten tveka inte att kontakta
oss. Johan Björnefält, 070 915 51 00, johan@drycks.se

