Taloushallinnon asiantuntija
Kaukajärviosuuskunta on Tampereella toimiva vuonna 1965
perustettu vakavarainen isännöinti-, kiinteistönhuolto- ja
puhtaus- sekä vuokrauspalveluja tarjoava yritys. Yhtiömme
liikevaihto on yli 7 miljoonaa euroa ja työllistämme tällä hetkellä
noin 120 työntekijää eri tehtävissä. Toimitilat sekä palvelupiste
sijaitsevat Juvankadulla Kaukajärvellä. Toimintamallimme on
ihmislähtöinen ja palvelemmekin asiakasta aina suurella
sydämellä.

Oletko etsimämme uusi työkaveri taloustiimiin TALOUSHALLINNON ASIANTUNTIJAKSI?
Haemme sinua, jo aiempaa kokemusta omaavaa henkilöä vastaamaan sinulle nimettyjen, Kartanon
Isännöintipalvelut Oy:n asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden taloushallinnon prosesseista, mm. laskujen käsittelystä,
kirjanpidon kirjauksista, tilinpäätöksistä sekä raportoinnista. Tehtävään sisältyy myös Fivaldi-ohjelmiston
pääkäyttäjyys. Tehtävässä toimit osana viiden hengen taloustiimiä, jossa kirjanpidosta kanssasi vastaa kaksi muuta
taloushallinnon asiantuntijaa. Luonteeltasi olet iloinen ja tartut toimeen itsenäisesti. Tarkkuus on tässä tehtävässä
myös yksi avainominaisuuksistasi. Oman tiimisi lisäksi työskentelet yhteistyössä kiinteistösihteereiden,
vastikevalvojan sekä isännöitsijöiden kanssa.
Toivomme sinulta löytyvän:
•
•
•
•
•

Tehtävään soveltuva koulutus tai työn kautta hankittu ammattitaito
Muutaman vuoden kokemus kirjanpidon parissa työskentelystä, voit olla vaikkapa toiminut aiemmin
assistentin tehtävissä ja haluaisit hypätä uuteen vastuullisempaan tehtävään pohjatiedot jo halliten
Aiempaa kokemusta erityisesti Fivaldi-ohjelmistosta, sähköisen kirjanpidon hallinnassa sekä asuntoosakeyhtiöiden kirjanpidosta
Oma-aloitteisuutta sekä kykyä pysyä aikatauluissa
Osaat johtaa itseäsi ja aikatauluttaa omaa työtäsi. Vaikka omaat itseohjautuvan työntekemisen mallin, on
myös tiimityötaidot tässä tehtävässä tärkeät. Tiimin kanssa tuette toisianne niin arkipäivän työssä, kun
kimurantimmissakin kysymyksissä

Mitä voimme tarjota sinulle?
Meillä Kaukajärviosuuskunnalla panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. Työyhteisömme
arvostaa toisiaan ja se näkyy mm. hyvinvointikyselyn tuloksissa. Työnantajana tarjoamme työntekijöillemme
nykyaikaiset työntekemisen mallit, mm. etätyö ja ajantasaiset ohjelmistot ja työvälineet. Sinulla on myös
mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua työssä. Henkilökuntaetuna tarjoamme mm. lounas- sekä liikunta- ja
kulttuurietua. Panostamme vahvasti myös perehdytykseen, jotta sinun on helppo päästä kiinni uusiin tehtäviisi.
Mikäli sinulle heräsi kysyttävää tehtävänkuvasta tai yrityksestämme, niin soita rohkeasti ja kysy lisää: Toni Leino,
talouspäällikkö +358 44 712 9305 tai Tiina Lehtovaara, henkilöstökoordinaattori +358 40 727 1341.
Tutustu yritykseemme www.kaukajarviok.fi

Lähetäthän hakemuksesi palkkatoiveineen mahdollisimman pikaisesti, viimeistään 15.9.2021 sähköpostilla
tiina.lehtovaara@kaukajarviok.fi Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. Haastattelut pyritään järjestämään jo
viikolla 38.

