
 

 

 

 

 

 

I vår portfölj samsas både stora och små varumärken med stor potential för framtiden, och tillsammans är vi 

marknadsledande inom juice- och fruktdrycker i Sverige! Vår färgglada portfölj innehåller allt från Sveriges 

godaste morgonjuice God Morgon till caféfavoriten Pago. Brämhults nypressade juicer är givetvis en viktig del 

av vårt bolagshjärta samt kändisar som JO och Sagolika soppor. Verksamheten finns i Sverige, Danmark, Norge 

och med export till Finland. Bolaget har ca 85 anställda och ingår i Eckes-Granini Group med huvudkontor i 

Tyskland och verksamhet i femton europeiska länder. Vi omsätter nära en miljard kronor. Vårt svenska 

huvudkontor ligger i Borås! 

 Det finns möjligheter till vidareutveckling inom koncernen.  

www.eckes-granini.se 
 
 

REDOVISNINGSEKONOM 

Brämhults Juice AB tillsammans med Rynkeby Foods AB går numer under det gemensamma 

företagsnamnet Eckes-Granini Sverige AB. På huvudkontoret här i Borås är redovisning och 

annan administration en stor och viktig del av det företag som idag är Sverigeledande inom 

försäljning av fruktbaserade drycker. Vi söker därför dig som vill bli en del av vårt team på 

ekonomiavdelning på vårt mycket trevliga kontor som ligger där det ”alltid” har legat, på 

Brämhult i Borås!  

 

 

Tjänsten och arbetsuppgifter: 

 

I rollen som redovisningsekonom ingår löpande redovisningsuppgifter såsom hantering av 

kund- och leverantörsreskontra, betalningar och valutahantering, bokslut och rapportering, 

skatt- och momsrapportering mm.   

 

Du kommer att arbeta nära redovisningschefen som ett naturligt bollplank i redovisning- 

och skattefrågor och få en viktig roll när det gäller att utveckla nuvarande 

redovisningsrutiner. Tillsammans med redovisningschefen arbetar du med att förbättra och 

utveckla våra finansiella guidelines och vårt ramverk för intern kontroll.  

 

Vi använder affärssystemet SAP och i tjänsten ingår att arbeta med vidareutveckling av våra 

processer i SAP. Detta ansvar involverar kontakter med övriga redovisningsavdelningar inom 

koncernen internationellt och med koncernens SAP team.   

 

Du kommer att ingå i vår redovisningsavdelning som idag har 4 medarbetare och rapportera 

direkt till redovisningschefen. 

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning (100%)  

 

Kunskaper och erfarenhet: 

 

 Vi söker dig som är utbildad civilekonom eller liknande. 

 Du skall ha några års arbetslivserfarenhet från motsvarande arbete på en 

http://www.eckes-granini.se/


ekonomiavdelning. 

 Erfarenhet från att ha arbetat i SAP är meriterande, men inget krav 

 Du har mycket goda kunskaper i Excel och behärskar svenska och engelska flytande i 

tal och skrift. 

 Då Eckes-Granini Sverige är en del av en internationell koncern är det en fördel med 

tidigare internationell erfarenhet.  

 

 

Personliga egenskaper: 

 

Du är analytisk, noggrann, initiativrik och engagerad med en god känsla för siffror och 

ekonomi. Som person är du prestigelös och villig att dela med dig av dina kunskaper och 

erfarenheter. Du behöver kunna arbeta självständigt, vara öppen för förändring och vilja 

vara med och utveckla vår redovisningsfunktion och våra ekonomiska processer.  

Eftersom tjänsten innebär ett nära samarbete med andra avdelningar krävs en god 

kommunikationsförmåga och social kompetens.  

 

Placeringsort: Borås 

 

 

Ansökan och kontaktperson: 

 

Urval och intervjuer kommer att ske kontinuerligt varför vi ber dig inkomma med din 

ansökan så snart som möjligt. 

Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via www.effektiv.se. Sista ansökningsdag är 

5 september, men intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande denna tjänst, kontakta gärna Marie 

Wikström via tel 0720-17 93 60 alternativt marie@effektiv.se. 

 

 
 
 

 


