
 

Baker Tilly Strömstad/Tanum söker en auktoriserad/kvalificerad 
redovisningskonsult samt en lönekonsult med erfarenhet av redovisning.  

Baker Tilly Strömstad/Tanum ingår i Baker Tilly Sverige, ett av mellersta och norra Bohusläns 
största revisions- och redovisningsnätverk, med 5 kontor från Stenungsund till Strömstad med 
ca 50 medarbetare varav 10 auktoriserade/godkända revisorer. Baker Tilly Sverige har totalt ca 
600 anställda vid ca 70 kontor och ingår i nätverket Baker Tilly International med verksamhet i 
147 länder och ca 30 000 medarbetare. 

Servicekänsla och personligt engagemang gentemot våra kunder är Baker Tillys signum. Vad som 
särskiljer oss är hur vi kopplar samman vår lokala närvaro genom lokalt ägda byråer med resurserna i 
det världsomspännande nätverket i Baker Tilly. Det gör oss unika och innebär att våra kunder 
upplever trygghet, kompetens men framförallt en lokal och hög servicenivå. 

Vi söker dig som  har en hög servicekänsla och är duktig på att bygga relationer. Att sätta kunden i 
fokus är en självklarhet för dig. Du samarbetar bra med andra och tar ett stort eget ansvar i arbetet. 

Tjänsten som auktoriserad redovisningskonsult innebär att  

• Skapa och utveckla kundrelationer 

• Arbeta med rådgivning till ägare och företag 

• Arbeta framåtriktat med att utveckla vårt erbjudande till kunder med bl.a. digitala lösningar 

• Arbeta med bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer för små och medelstora 
företag 

Övriga krav för tjänsten är att du har: 

• Utbildning inom ekonomi och redovisning 

• Minst tre års arbetslivserfarenhet från redovisningsbyrå 

• Auktoriserad redovisningskonsult alternativt motsvarande kompetens som kvalificerad 
redovisningskonsult 

Tjänsten som lönekonsult med erfarenhet av redovisning innebär att 

• Skapa och utveckla kundrelationer 

• Arbeta med hela flödet i löneprocessen 

• Arbeta framåtriktat med att utveckla våra tjänster inom löneområdet 

• Arbeta med löpande redovisning, månadsavstämningar och rapportering till kund och 
skatteverket 

Övriga krav för tjänsten är att du har: 

• Utbildning inom ekonomi 

• Arbetslivserfarenhet från löneadministration  

Vi erbjuder 
Vi vill att de som arbetar hos oss ska växa, utvecklas och trivas och har anpassat verksamheten 
utifrån detta. Här arbetar du i en prestigelös och förändringsbenägen kultur där verksamheten är i 
stark tillväxt. Vi erbjuder en konkurrenskraftig ersättning som utöver lön även innefattar andra 
förmåner. Tjänsterna är placerade på Baker Tillys kontor i Strömstad men kan utifrån ditt önskemål 
även vara till viss del i Tanumshede.  

Anställningsprocessen görs löpande och tjänsterna tillsätts utifrån överenskommelse. 
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