Bolagssupporten Stockholm AB är en Auktoriserad Ekonomibyrå med fokus på kvalitet och personligt bemötande.
Verksamheten startade år 2005 – 2006 i Norrvikens Företagspark, Sollentuna. Idag sitter vi på Luntmakargatan 85 i Stockholm.
Våra kunder varierar i storlek och omsättning, allt från den enskilde företagaren till de stora koncernägda aktiebolagen. Vi tillhandahåller
samtliga tjänster inom redovisning, ekonomisk förvaltning samt interimstjänster inom ekonomi och organisation.

Resurspresentation
Yrke

Accountant/Junior Controller

Ålder

29

Presentation

Detta är en social och ambitiös person som är mycket omtyckt av tidigare kollegor och arbetsgivare. Han tar lätt till sig ny information, är öppen för nya arbetssätt och arbetar aktivt för att
bidra till organisationens utveckling. Som person är han målmedveten, stresstålig och har en
god samarbetsförmåga.

Arbetslivserfarenhet

Bolagssupporten Stockholm AB 		
Uppdrag som Business Controller – Anläggningsbranschen
Ansvarar för business controlling inom stabsfunktionerna hos
en av Sveriges största aktörer inom anläggningsbrasnchen. Fördelning av kostnader, ABC-kalkylering, budget- och prognosprocess samt bokslutsrapportering med mera.

2017 06 - pågående
Solna

Bolagssupporten Stockholm AB 		
Interimsuppdrag Projekt Controller
Arbete både självständigt och i grupp. Kostnadsuppföljning och
utredning mot underleverantörer till byggnation av Täby Centrum.
I arbetsuppgifterna ingår även förbättringsarbete av intern kontroll med fokus på kostnadskontroll och arbetsprocesser. Ingår
även i funktionen Claim – kalkylering och ekonomisk uppföljning
av ändrings- och tilläggsarbeten för kostnader att rikta mot
beställaren av Täby C.

2016 12 - 2017 06
Täby

Onemotion Integrated Marketing Communication AB		
Redovisningsekonom
Resursen arbetade som redovisningsekonom på kommunikationsbyrån Onemotion och hade en bred roll med god överblick av
hela verksamheten. Arbetsuppgifterna bestod av bland annat:
löpande bokföring, projektredovisning, kostnadsuppföljning,
löneadministration, leverantörsreskontra, kundreskontra,
bokslut och årsredovisningar.

2014 06 - 2016 11
Stockholm

Bquik redovisning		
Redovisningsekonom
Tredje och sista praktikperioden under resursens utbildning.

2014 03 - 2014 05
Stockholm
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Arbetade med löpande bokföring, bokslut, löner samt deklarationer. Resursen var även behjälplig i redovisningsprojekt som
drevs av Bquik.
Bquik redovisning		
Redovisningsekonom
9 veckors praktik inom digital redovisning under resursens utbildning.

2013 09 - 2013 11
Stockholm

Resursen arbetade med löpande bokföring, ekonomiska analyser,
bokslut, löner samt deklarationer.
London Accountancy Digital Service Redovisningsbyrå
Redovisningsekonom
9 veckors praktik under resursens utbildning.

2013 02 - 2013 04
Stockholm

Arbetsuppgifterna bestod av löpande bokföring, bokslut, löner samt
momsdeklarationer.

Utbildning

IHM Business School
Redovisningsekonom med inriktning affärssystem
YH-utbildning

Övriga
kvalifikationer

IT-kunskaper
Agresso, Visma SPCS programpaket, Fortnox, Nordstedts skatt, Nordstedts bokslut,
BL-bokslutsprogram samt ADjob (projektredovisningssystem)

2012 - 2014

Datakunskap
God datorvana och mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Körkort		
Klass B

Språk

Svenska 					
Engelska

Modersmål
Flytande i tal och skrift
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