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Redovisningskonsult
Vill du arbeta hos Aon?
Aon är ett kunskapsföretag med global styrka och har en starkt kundfokuserad företagskultur. För dig som drivs
av entreprenörskap och tror på affärsmässighet och teamwork finns ett utvecklande arbete i en stimulerande
internationell atmosfär.
Affärsområdet Aon Global Risk Consulting (AGRC) erbjuder konsulttjänster i form av outsourcing av
ekonomifunktioner, compliancefunktioner, aktuariella tjänster samt rådgivning vid etablering och förvaltning av
captivebolag och mindre försäkringsbolag. Ett captivebolag är ett försäkringsbolag ägt av en koncern, som
försäkrar koncernens egna risker. Våra kunder återfinns framför allt bland större industrikoncerner, kommuner
och statliga bolag. Inom affärsområdet finns enheten Aon Insurance Captive Management som fungerar som
captivebolagets outsourcade ekonomifunktion.

Om tjänsten
Till vår enhet Aon Insurance Captive Management, söker vi nu två redovisningskonsulter med titeln Account
Manager. Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och den andra tjänsten är ett vikariat under
cirka 1 år på heltid. Båda har placering på vårt kontor i Stockholm.

Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningskonsult är du redovisningsansvarig för ett antal captivebolag. Dina arbetsuppgifter
kommer bland annat bestå av:








ansvar för bolagens löpande bokföring
betalningar
bokslut
budget
prognosarbete
treasuryfrågor
årsboksluten för bolagen och skriver årsbokslutarbetet i linje med IFRS.

Det är en utåtriktad och kundfokuserad roll där man har mycket kontakter per mail och telefon med erfarna
och professionella kunder som förväntar sig en konsultativ approach. Rapportering till företagens ledning,
koncernen och Finansinspektionen ingår också i dina arbetsuppgifter. Du är även kontaktperson för bolagens
revisorer och aktuarier samt medverkar på styrelsemöten. Utöver detta ansvarar du för att säkerställa att
samtliga, för försäkringsföretag, gällande lagar efterlevs.
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Din profil
Till rollen som redovisningskonsult söker vi dig med minst tre års erfarenhet av arbete med redovisning och
gärna från redovisnings- eller revisionsbyrå.
Förutom en högskoleexamen liknande civilekonom eller motsvarande kompetens, har du minst 3 års
kvalificerad erfarenhet från redovisning där du bl.a. självständigt upprättat årsbokslut. Har du erfarenhet av
försäkringsredovisning är det meriterande då du snabbare kommer in i rollen. Vidare har du goda kunskaper i
Officepaketet och särskilt Excel samt en god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och
skrift.
För att bli framgångsrik i rollen är du resultatorienterad, affärsmässig och kundfokuserad. Du strävar alltid
efter att hålla en hög servicenivå mot dina kunder och kontakter. En annan viktig faktor för att trivas i rollen är
att du drivs av att lära dig nya saker och vill hela tiden vidareutvecklas samt uppdatera dina kunskaper. Du
samarbetar med andra för att nå gemensamma mål samtidigt som du stimuleras av självständigt arbeta på ett
strukturerat sätt med god framförhållning mot deadlines.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande, rolig och utvecklande tjänst med direktkontakt med våra kunder. Hos oss får du
kollegor med en stor kunskapsbredd och som alltid strävar efter kvalitet och professionalism i sina leveranser
och kontakter med kunder och kollegor. Vår företagskultur bygger på samarbete, affärsmässighet, kundfokus
och prestigelöshet.

Intresserad? Ansök nu!
Urvalet kommer att ske löpande och vi ber dig därför registrera din ansökan snarast möjligt via vår hemsida
www.aon.se (gå in under ”Om Aon Sweden”/Arbeta på Aon), dock senast 2017-04-20. Om du har några frågor
eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Byback, Head of Account
Management på telefonnummer 072- 080 17 39 eller Ulrika Lilliehöök, Head of Retail på telefonnummer 073397 41 33. Välkommen med din ansökan.

Om Aon – internationell styrka och lokalt fokus
Aon plc, med huvudkontor i London, grundades 1987 och har idag cirka 72 000 anställda vid 500 kontor i över 120 länder. Den svenska
verksamheten etablerades 1992 och är nu ett av landets ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer
genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources.
På Aons centralt belägna Stockholmskontor med adress Valhallavägen 117, är vi idag cirka 180 medarbetare. Aon har även kontor i
Malmö och Göteborg med ca 30 medarbetare. Besök vår hemsida för mer information www.aon.com/sweden
Aon är stolt sponsor till Manchester United sedan 2010. Aon i Sverige stöttar även Vänföreningen Portee och deras verksamhet i Sierra
Leone.
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