
 

 

 

Torvalla Bil är ett familjeföretag grundat år 1980 och bedriver verksamhet i södra Stockholm.  

Under åren har vi vuxit till 6 verksamhetsbolag och 5 fastighetsbolag med över 120 medarbetare 

och etablering på 4 orter: Haninge, Sätra och Värmdö och Albyberg.   

Torvalla Bil växer för varje dag och vi behöver förstärka vårt team inför 

framtid 

Vår koncern arbetar efter och genomsyras av ett personligt, tryggt, 

effektivt och tydligt arbetssätt. I allt från hur vi hanterar våra 

kundrelationer till våra anställda. Vår värdegrund leder och driver oss 

framåt.       

 

Teamleader redovisning 

Nu behöver vi bli fler på vår ekonomiavdelning och söker en teamleader med gedigen 

redovisningskunskap och en vilja och driv att peppa, supporta och utveckla vårt ekonomiteam. 

Ekonomiavdelningen består idag av totalt 7 personer som sitter i fräscha lokaler i vår anläggning i 

Albyberg.  

Du rapporterar till Ekonomichef och Controller som du även får stöd och support av.  

 

 

Arbetsuppgifter 

Som teamleader för ekonomigruppen kommer du ha flera olika arbetsuppgifter.  

Personalansvarig för ekonomiteamet vilket innebär både medarbetarsamtal, lönesamtal, 

veckomöten, semesterplanering och coachning.  

Avstämningar och månadsbokslut för ett av våra växande bolag.  

Backup med löpande redovisning vid behov för alla bolag.  

Analysera resultat och rapportera till Controller och Ekonomichef inför månadsbokslut. 

Vara behjälplig med årsbokslut, årsredovisningar (K2 och K3) för att kunna stötta Controllern i det 

arbetet.  

Bollplank för redovisningsfrågor från personalen.  

Vi arbetar i Winassist, Hogia lön och Visma anläggningsregister, Centsoft(Rillion) fakturaprogram 

samt Capego årsbokslut och koncernredovisningsprogram.  

 

 

 



 

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har relevant ekonomisk utbildning och minst ett par års erfarenhet av att ha 

personalansvar. Kanske har du tidigare arbetat som redovisningsansvarig teamleader eller liknande 

och därigenom fått kunskaper och erfarenheter som du har nytta av hos oss. Vi vill att du har bra 

kunskaper i Excel och har lätt att komma in och lära nya rutiner och program. 

Det är meriterande men inget krav att du har erfarenhet från arbete i bilbranschen. 

 

Vem är du?  

Du är social, engagerad, sprider positiv energi, prestigelös och lösningsorienterad.  Du ska vara ärlig 

och rak men samtidigt ödmjuk, lyhörd och kommunikativ.    

Vi erbjuder 

- Ett spännande och utvecklande jobb i fina lokaler med härliga arbetskamrater på ett 

välmående och väletablerat företag.   

- Tillsvidareanställning på 100% 

Ansökan:  

Tjänsten kommer tillsättas under kvartal 4-2022  

Sista ansökningsdag   2022-10-31 

Skicka din ansökan till: jessica.kay@torvallabil.se 

 

Märk ansökan med ”Teamleader redovisning” 

Vi kommer ha löpande intervjuer så tveka inte att söka redan idag. 
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