
 
 

Ekonomiassistent med kontorsansvar till TU – Medier i Sverige  

 

 TU – Medier i Sverige söker en ekonomiassistent med kontorsansvar. Då bolagets nuvarande 

ekonomiassistent ska sluta är vi nu på jakt efter vår nya kollega!  

Vi letar efter dig som har erfarenhet av att arbeta med ekonomi och reskontraarbete på en 

ekonomiavdelning och som brinner för att ge service. Du kommer att bli en del av en mindre 

organisation där du får möjlighet att arbeta i en varierande roll i en spännande bransch. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.  

 

Om oss: 
 

TU - Medier i Sverige är dagspress och medieföretagens branschorganisation. TU försvarar 

den svenska tryck- och yttrandefriheten och påverkar politiker och allmänhet i frågor som är 

av avgörande betydelse för mediebranschen – och därmed för vår demokrati. Läs gärna mer 

om TU på www.tu.se  

 

Arbetsuppgifter:  

Som ekonomiassistent med kontorsansvar arbetar du främst nära företagets administrativa 

chef i administrationen av 5 bolag fördelat på föreningar och aktiebolag.  

Rollen innefattar bland annat: 

 

• Ansvar för kund- och leverantörsreskontror 

• Löpande bokföring 

• Avstämning av resultat- och balansräkningar 

• Moms- och arbetsgivaredeklarationer  

• Löpande betalning av fakturor, skatter, moms mm.  

• Löpande arbete i vårt CRM  

• Administrativa arbetsuppgifter såsom inköp, mötes- och eventkoordinering, arkivering mm.  

Din bakgrund:  

Vi söker dig som har erfarenhet från arbete på en ekonomiavdelning med traditionella 

arbetsuppgifter såsom bokföring, reskontra och avstämningar. Har du även erfarenhet av 

löneprocessen är det meriterande. Du har en administrativ ådra och ett mycket gott siffer- 

och ordningssinne. Du trivs att arbeta ihop med andra och är en social och utåtriktad person. 

Det kommer att krävas att du har god struktur för att kunna parera mellan arbetsuppgifterna. 

Då organisationen är relativt liten är det viktigt att du har en prestigelös inställning till att ta 

dig an uppgifter såväl högt som lågt. 

Placering: Kungsgatan 62 i Stockholm.  

Tjänsten är tänkt att starta så snart som möjligt.  

Är du den vi söker?  

Skicka in din ansökan senast den 31 oktober till Jeanette Ciucci, jeanette.ciucci@tu.se.  

Urval av kandidater sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 

ansökningsdag. 
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