Redovisningsexpert inom Försäkring och IFRS
zeb är ett välrenommerat och etablerat internationellt konsultbolag nischat mot
finanssektorn och arbetar idag med flera av världens största finansiella aktörer. Vi är ca
900 konsulter (varav 40 i Stockholm) verksamma i ett tiotal länder och vi är specialiserade
mot finanssektorn. Konsulter hos oss har bakgrund inom allt från matematik till juridik och
ekonomi och våra kunder är såväl försäkringsbolag och storbanker inom och utom Sverige,
som mindre och medelstora finansiella företag under Finansinspektionens tillsyn.
I Stockholm har vi kontor centralt på Biblioteksgatan 11.
Nya redovisningsregelverk
Du kommer främst att få jobba med IFRS 17 och att som konsult stödja våra
försäkringskunder i att tillämpa regelverket.
Vi har en stor hubb med expertis i Tyskland och hjälper redan tyska försäkringsbolag med
förberedelserna inför IFRS 17, 9 och 15, vilket innebär goda möjligheter till utbildning och
erfarenhetsutbyte. Du kommer att jobba i ett trevligt gäng med experter inom inte bara
Försäkring, utan även Bank och Finansiella institut, vilket ger ett naturligt utbyte av
erfarenheter med kollegor inom olika expertområden i hela bolaget.
Analytisk, konsultativ och kommunikativ
Du har ett genuint intresse för redovisning och regelverk, och självfallet hög integritet. Det
är viktigt för oss att du är en teamspelare som fungerar bra i samarbete med kollegor och
i relationen med våra kunder såväl på styrelse-/ledningsnivå som med medarbetare. För
att vara framgångsrik i denna roll ser vi gärna att du har en bakgrund som civilekonom
eller motsvarande. Likaså är flerårigt arbete inom redovisning på försäkringsföretag,
alternativt arbete inom revision inom konsultverksamhet riktat mot försäkringsföretag, en
lämplig bakgrund.
Du fungerar bra i grupp och trivs i en omväxlande miljö med varierade arbetsuppgifter.
God kommunikationsförmåga i tal och skrift på både svenska och engelska är ett krav.
Vi anställer löpande så kontakta gärna Eva de Val med din CV och personligt brev på epostadressen eva.de-val@zeb.se
Vid frågor, kontakta:
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