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Vi söker en serviceinriktad lönekonsult

Redeko är rätt plats för dig som vill bidra, utveckla och trivas. Hos oss får du arbeta med
engagerade kollegor, utvecklas inom ditt område i vårt nyrenoverade kontor på N Strandgatan i
Gävle.
Är du serviceinriktad, initiativtagande och har erfarenhet inom löneområdet? Då är det dig vi söker.
Som lönekonsult hos oss arbetar du dagligen med att hjälpa och serva våra nya och befintliga
kunder, som du kommer märka finns i olika branscher, med lönehantering, avtalsfrågor och enklare
HR tjänster.

Vi söker nu en medarbetare
Vi söker nu en erfaren lönekonsult och tjänsten är på heltid och tillsvidare med placering på vårt
kontor i Gävle.

Dina arbetsuppgifter
Din huvuduppgift är att främst arbeta med lönehantering åt våra kunder och vara konsulterande i HR
frågor samt avtal.
Arbetet består av att självständigt ansvara och genomföra hela processen från insamling av
löneuppgifter till kvalitetssäkring av löneleverans ut mot kund. Daglig kundkontakt med
rådgivning/support i löne- och HR frågor till kundens kontaktperson och i specifika fall även direkt till
anställda.

Din profil
Vi söker dig som har arbetat ett antal år och har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom
löneområdet.
Det är viktigt att du är kommunikativ i tal och skrift samt har lätt att skapa goda relationer och ett
intresse för att möta nya människor.
Personliga egenskaper såsom driv, struktur och noggrannhet är särskilt viktiga.

Meriterande är
Erfarenhet från Kontek, Visma, Hogia och Fortnox
Erfarenhet från försystem
Grundläggande kunskaper i arbetsrätt
Innehar erfarenheter från olika branscher
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Vi erbjuder dig
Vi arbetar aktivt med att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra
ett bra jobb.
Vi ser kompetensutveckling som självklart och nödvändigt. Alla medarbetare ska vara rätt utrustade
för sitt arbete och därför uppmuntrar vi våra medarbetare att vidareutvecklas genom exempelvis
kurser, utbildningar och nätverkande.
Vi erbjuder också dig friskvårdbidrag, då vi tycker att hälsan och motion är viktigt.

Din ansökan
Ansökningshandlingarna består av CV och ett personligt brev som mailas till
gunilla.noreng@redeko.net
Sista ansökningsdag är 2021-11-30
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tillsättning av tjänsten sker enligt
överenskommelse och kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson:
Gunilla Noreng
Kontorschef
Gunilla.noreng@redeko.net
Telefon: 070-65 93 636

