
Ekonom     2022-07-22 

Badhustorget Privatbostäder AB ingår i Badhustorget-koncernen och har sedan 1993 byggt och 

utvecklat fastigheter i södra och västra Sverige. Vi arbetar med markexploatering, nyproduktion av 

bostadsrätter, kontor och industrilokaler, detaljplanearbete samt fastighetsförvaltning.  Vi bygger 

nya bostäder med känsla och omsorg för detaljerna och med hög ambition inom hållbart byggande. 

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter och i vår organisation arbetar vi med projekten 

från ax till limpa. Hos Privatbostäder arbetar vi tillsammas med korta beslutsvägar i stort och smått. 

Vi har en stark vilja att utvecklas tillsammans och där varje medarbetare är delaktig i sin egen 

utveckling. Vi söker en ekonom för att utöka vår ekonomigrupp på företaget. 

Privatbostäder är en spännande arbetsgivare inom Fastighetsbranschen och som Ekonom kommer 

du att ingå i företagets ekonomigrupp och ha ett nära samarbete med såväl ledning som 

projektgrupp.  

Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter består bland annat av: 

- Att arbeta med den löpande redovisningen inom koncernen vilket innebär arbete med in- 
och utbetalningar, leverantörsreskontra, hyres- och avgiftsaviseringar, fakturering, 
upprättande av likvidrapporter, avstämning av balanskonton, moms- och 
skattedeklarationer, löneredovisning, årsredovisningar och inkomstdeklaration.  

- Att vara revisorerna behjälplig vid revisionstillfällena  

- Utföra ekonomiska utredningar och analyser 

- Tillsammans med ledning samordna och bevaka koncernens finansierings/investeringsbehov 

- Arbeta med ekonomiska dokument som krävs för nyproduktion av bostadsrätter såsom 

ekonomisk plan, kostnadskalkyl mm 

- Arbeta med koncernens prognos och budgetarbete 

- Presentera årsredovisningar/ekonomiska dokument vid årsstämmor för nya 

bostadsrättsföreningar 

- Samt i övrigt förekommande allmänna kontorsuppgifter 

Vi arbetar bl.a i Office 365, Hogia fastighetssystem, Visma administration, Visma Skatt, Visma bokslut, 

Visma Tid och Visma analys. 

Vi ser att du som söker är ekonom eller har liknande utbildning eller motsvarande 

arbetslivserfarenhet. Tidigare arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen är meriterande. Vidare 

förutsätter vi att du har goda datakunskaper i Excel och Word i kombination med en väl utvecklad 

förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.  

För att trivas i rollen ser vi att du som person har är lätt för att samarbeta, att du är målfokuserad, 

självgående och flexibel i ditt arbete. Vidare prioriterar du ordning och struktur utan att förlora 

affärsmässigheten och helhetsperspektivet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.  

Ansökan 

Låter detta som en roll för dig? Ansök redan idag, dock senast 25 augusti 2022. I din ansökan ber vi 

dig inkludera CV samt personligt brev. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta  

Åsa Norberg, Ägare/Projektchef, asa.norberg@privatbostader.se  0706-836483. 

 

Välkommen med din ansökan! 

mailto:asa.norberg@privatbostader.se

