
KOPPARFORS SKOGAR AB är ett helägt dotterbolag till FAM AB. Vi förvaltar ca 285 000 ha mark i Sverige, 
varav 230 000 hektar är produktiv skogsmark. Kopparfors Skogar utgör en fristående koncern bestående av 
två bolag. Kopparfors Skogar ska genom långsiktigt ägande och hållbart brukande av skog, mark och vatten, 
optimera företagets avkastning och värde. Vi har som ambition att ligga i framkant när det gäller områdena 
kvalitet, digitalisering och skogsskötsel. Markinnehavet är koncentrerat till några områden i Mellansverige och 
huvudkontoret finns i Falun.

Redovisningsassistent/
Redovisningsekonom
Vi söker en Redovisningsassistent/Redovisningsekonom till vårt huvudkontor i Falun.

Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att bestå av löpande redovisning, hantering av leve-
rantörsfakturor, betalningar och löner samt bokslutsarbete i samarbete med bolagets  
redovisningsansvarige controller. Du kommer även att arbeta med att handlägga och  
registrera fastighetsrättsliga upplåtelser samt fakturera nyttjanderätter. Utöver detta ingår 
också inköp av kontorsmateriel, biladministration mm i tjänsten. 

Arbetet är självständigt i samverkan med övriga medarbetare inom vår ekonomi- 
funktion och i vissa fall även med bolagets övriga funktioner (Fastigheter, Skog,  System och 
Processer). En del externa kontakter med tex kunder, leverantörer, revisorer, IT-konsulter och 
bankpersonal förekommer.
Du kommer i första hand att arbeta med vårt ekonomisystem men även med våra system för 
lön, rapportering, nyttjanderätter och fastigheter. Excel med flera program används också i 
ditt arbete.  

Vi söker dig som har ekonomisk utbildning och erfarenhet av att arbeta med ovanstående 
arbetsuppgifter. Högskoleexamen inom ekonomi och kurser inom redovisning/fastighets-
ekonomi/lantmäteri/fastighetsrätt är meriterande. Även erfarenhet från redovisnings- eller 
revisionsbyrå eller som lantmäteriassistent är meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, omdömesgill och självständig.  Vi uppskattar 
god samarbetsförmåga och flexibilitet då perioder med hög arbetsbelastning förekommer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt huvudkontor i centrala 
Falun.

I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Mikael Kjällbring på Carbonado 
HR. Om du har frågor kring tjänsten, kontakta Mikael på telefon 072-44 88 555 eller via 
e-post nedan.

Din ansökan innehållande personligt brev och meritförteckning skickar du till 
mikael@carbonado.se senast den 31/1. Använd ”Ref 21/01” som mailrubrik.


