Studentmedarbetare till
ekonomiavdelningen på NGM
Studerar du ekonomi och söker en meriterande deltidstjänst vid sidan av dina studier? NGM söker
just nu två studenter som är intresserade av en deltidstjänst på vår ekonomiavdelning. Vi erbjuder
en spännande roll med varierande arbetsuppgifter där du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper
inom ekonomi och administration!

Arbetsbeskrivning
Ekonomiavdelningen på NGM består av tre medarbetare och avdelningen ansvarar för löpande arbete inom
ekonomi och administration av finansiella instrument. Vi söker just nu två studenter som kommer att dela på
en tjänst på 50%. Du bör således vara tillgänglig ca. 10-15h/v.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat;




Administration av finansiella instrument i noteringssystemet
Leverantörsreskontra (fakturahantering, bokföring, avstämning och betalning)
Förberedelser inför bokslut

Du kommer att introduceras i arbetsuppgifterna av seniora kollegor för att så småningom bli självständig i
rollen. Tjänsten passar dig som har ett genuint intresse för ekonomi och administration och som är
intresserad av att lära dig mer.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:

En pågående eftergymnasial utbildning inom ekonomi (dock minst 1 år kvar av din utbildning)

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

Tidigare erfarenhet av leverantörsreskontra (meriterande)

Kunskaper i Excel (meriterande)
Som person är du noggrann och har ett öga för detaljer. Du har en god förstående för siffror och
administration men är framförallt intresserad av att lära dig mer.
Utöver det arbete som görs i Centsoft och i Visma Administration arbetar vi mycket i Excel. Det underlättar
därför om du har erfarenhet av Excel från studier eller från tidigare arbete.

Övrig information
Tillträde: Omgående, eller enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid, (ca. 10-15h/v). Möjlighet att arbeta mer under sommaren 2021.
Arbetstid: 2-3 eftermiddagar/v. (kl. 13.00-17.30).
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Centrala Stockholm

Nordic Growth Market är en av Nordens ledande auktoriserade börser med 30 års erfarenhet av nordiska
SME-bolag. Nordic Growth Market har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och är ett helägt
dotterbolag till Börse Stuttgart. Handeln sker idag i 15 000 olika värdepapper som till exempel aktier,
obligationer, AIF:er och derivat. För mer information om Nordic Growth Market, besök www.ngm.se. Följ oss
på LinkedIn och Twitter.
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Ansökan: Välkommen med din ansökan till hr@ngm.se senast 2021-05-14. Urval och intervjuer sker
löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Upplysningar: Vid frågor kontakta hr@ngm.se

Vi avvisar respektfullt oönskade erbjudanden från rekryterings- och annonseringsleverantörer.
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