
 

Torvalla Bil är ett familjeföretag med 40års erfarenhet av branschen. Under åren har vi vuxit till en koncern 
med dryga 100 medarbetare och etablering på flera orter i södra Stockholm:  
- Haninge, Albyberg, Sätra och Värmdö.   
  
Idag är vår koncern auktoriserad återförsäljare och verkstad av följande bilmärken:  
- Kia, Mazda, Subaru, Suzuki, Fiat, Jeep och Alfa Romeo.  
  

 
Redovisningsekonom / Löneadministratör  
Nu behöver vi bli fler på vår ekonomiavdelning och söker en kunnig redovisningsekonom med vilja och driv 
att utvecklas tillsammans med oss. Du kommer ingå i ett team på 7 personer som sitter i vår nya fräscha 
Kia-anläggning i Albyberg (Haninge).  
 
Arbetsuppgifter 
Som redovisningsekonom hos oss kommer du arbeta med löpande redovisning, kund-leverantörsreskontra, 
moms och skatterapportering, göra månadsavstämningar /månadsbokslut och vara delaktig i årsbokslut 
samt sköta löneadministration.   
Torvalla Bil är en koncern och vi har idag 10 bolag som vi hanterar på ekonomiavdelningen.  
Vi arbetar i Winassist, Hogia lön och Visma anläggningsregister samt mycket i Excel.  
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har relevant ekonomisk utbildning och minst ett par års erfarenhet av liknande arbete. 
Kanske har du tidigare arbetat som redovisningskonsult eller liknande och därigenom fått kunskaper och 
erfarenheter som du har nytta av hos oss. Vi ser gärna att du har utbildning i löneadministration och 
kunskaper i Excel.  
Det är meriterande, men inget krav att du har erfarenhet från arbete i bilbranschen. 
 
Vem är du?  
Du är en social, positiv, prestigelös, lösningsorienterad person som är van att arbeta självständigt och 
strukturerat, men även en god lagmedlem som ställer upp för dina kollegor. Du är noggrann och är van att 
arbeta med deadlines.  
 
Vi erbjuder 

- Ett spännande och utvecklande jobb i fina lokaler med härliga arbetskamrater på ett välmående 
och väletablerat företag.   

- Tillsvidareanställning på heltid  med 6 månaders provanställning.  

 
Ansökan:  
Tjänsten kommer tillsättas under maj månad.  
Sista ansökningsdag 5/3  
Skicka din ansökan till: marie.elmberg@torvallabil.se 
Märk ansökan med ”Redovisningsekonom” 
Vi kommer ha löpande intervjuer så tveka inte att söka redan idag. 


