
 

 

 

Traktor Nord AB (etabl.1983) Är ett framtidsorienterat serviceföretag som säljer och servar maskiner för entreprenad, 
lantbruk, skog samt väg och fastighetsskötsel. Vi jobbar med branschledande agenturer som bl.a. JCB, Atlas & Schaeff inom 
entreprenad, Case IH & New Holland inom lantbruk och Rottne skogsmaskiner. Vi har ett komplett redskapsprogram för 
respektive verksamhetsområde och är verksamma på orterna Södertälje, Uppsala, Västerås, Storvik och Vingåker och är i dag 
ca 80 anställda. 
 

Traktor Nord söker en REDOVISNINGS-/ EKONOMIASSISTENT  
till Uppsala anläggningen 
 
Traktor Nord AB erbjuder dig 
En ekonomisk stark och trygg arbetsgivare som avspeglar sig i en positiv gemenskap och samhörighet hos 
personalen. Hos oss är allas åsikt värdefull och vi värderar högt i tak, flexibilitet och prestigelöshet. Traktor Nord AB 
kan erbjuda dig ett utvecklande och intressant arbete med stort eget ansvar där du kommer att bli erbjuden bra 
förmåner och möjligheter att bidra till verksamhetens framtida utveckling. Varmt välkommen! 

 
Brinner du för bokföring och redovisning? Är du en driven problemlösare med skinn på näsan och 
som gillar ordning och reda? Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete i ett växande 
företag. Du blir en viktig person i vårt ekonomi- och administrationsteam. 
 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter 

• Kundreskontra, betalningsplacering, påminnelser och inkassoärenden 
• Utredning av olösta inkommande- eller returnerade betalningar 

• Du kommer även att hantera övriga in-och utbetalningar, avstämningar av balanskonton, 
både löpande och i samband med månadsbokslut 

• Det är meriterande om du har hanterat löner tidigare och då inom Metall och Unionens 
avtalsområde 

• Momshantering 
• Som ekonomiassistent är du direkt underställd ekonomichefen, som en del av 

ekonomifunktionen 

Vem är du? 

Vi söker dig som har minst gymnasiekompetens inom ekonomi, gärna eftergymnasial utbildning. 
Vi tror att du har minst 5 års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter, är en stresstålig 
ekonom/administratör med siffersinne samt förståelse för kopplingen mellan balans- och 
resultaträkning. Du har goda kunskaper i Excel.  

Tjänsten ska tillsättas snarast så intervjuer kommer att ske löpande.  
 
Information om anställningen ges av vår vice vd: Thomas Andersson per tel. 018- 18 30 79  
Sänd din ansökan/CV till e-post jobb@traktornord.se 
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