
 
	
Nu söker vi efter en vass ekonom som gillar att skapa struktur och vill 
hjälpa oss att förbättra vårt arbetssätt inom hela ekonomifunktionen. 
Stimuleras du av nytänkande och trivs i en utvecklande miljö? Kul, för 
det gör vi med! Nu har du chansen att bli en del av ett mycket engagerat 
team och skapa långsiktiga ekonomiprocesser med hög kvalitet.  
 
Om GDPR Hero  
GDPR Hero AB startades 2016, som en reaktion på en föråldrad bransch 
och med målet att ta juridiken närmare företagen och framtidens 
arbetssätt.  
 
Vi erbjuder en molntjänst med digitala hjälpfunktioner och en 
registerfunktion för att skapa nödvändig dokumentation enligt kraven i 
dataskyddsförordningen (GDPR), på ett sätt som gör att organisationen 
också får praktisk nytta av systemet i det dagliga arbetet. GDPR är 
sammantaget en stor utmaning för alla organisationer och vi erbjuder 
även olika former av stöd för de som vill, oavsett storlek och utmaning. 
Vår kundbas består av allt från fåmansbolag, till internationella koncerner 
och kommuner. Vår verksamhet utvecklas ständigt och vårt team består 
av personer som älskar innovation och att ta tillvara på möjligheter och 
att göra saker bättre.  
 
Vi är just nu mitt i en stark tillväxtfas där vår målsättning är att under 
2021 slå alla tidigare rekord i försäljning och samtidigt fortsätta växa vårt 
lilla men starkt sammanhållna team och för vår egen skull bli bäst även 
på interna funktioner. 
 
Om ekonomifunktionen 
Ekonomihanteringen sköts idag av en av delägarna, vilket har känts 
naturligt eftersom det är ett så viktigt område, men vi märker att någon 
måste få chansen att sätta 100% fokus på arbetsuppgiften för att nå upp 
till våra målsättningar. Samtliga ägare arbetar för övrigt aktivt i bolaget 
och vi har korta beslutsvägar, där alla har stor möjlighet att påverka och 
samtidigt bidra med mycket. Vår nuvarande ekonomiansvarig kommer 
kunna ge en gedigen överlämning till den som antar utmaningen!   
 
Hos oss finns goda möjligheter att snabbt komma in i verksamheten och 
bli en värdefull medarbetare, både genom att bli en del av ett starkt team 
och genom att bidra med det som just du brinner för. Vi kan erbjuda dig 
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en kreativ miljö och ett gäng passionerade och drivna kollegor att växa 
tillsammans med. Vår vision är att skapa innovativa och smarta lösningar 
inom juridiska utmaningar för våra kunder och den bästa tänkbara 
arbetsplatsen för oss själva. Att få räkenskaperna i ordning är en otroligt 
viktig uppgift, där du kan utveckla arbetsmetoderna till att bli ännu bättre.  
 
Arbetsuppgifter 
Att arbeta som ekonomiansvarig hos oss innebär att du arbetar brett 
med flera uppgifter (och kanske att du själv snart bidrar med förslag), 
men vi tänker framförallt att arbetsuppgifterna kommer att bestå av: 

- Löpande bokföring och redovisning (vi använder Fortnox) 
- Kundfakturering och leverantörsfakturor 
- Löneadministration och arbetsgivardeklarationer. Idag är 

hanteringen outsourcad men vi vill framöver hantera det internt. 
- Bokslut och årsbokslut 
- Momsredovisning och skattedeklarationer 

 
Vi ser gärna att du har intresse för att sköta annan administration såsom 
inköp, avtalshantering, budgetering och mailsystem (Office 365). 
 
Vem är du? 
Vi tror att du har arbetat brett inom ekonomi tidigare och nu vill ta klivet 
till att ansvara för helheten avseende ekonomifunktionen. Du är analytisk 
och lösningsorienterad. För att trivas i rollen måste du gilla att ta ansvar 
och arbeta självständigt. Du får en nyckelroll hos oss och får gärna vilja 
vara delaktig för att påverka och förbättra verksamheten. 
 
Som ekonom har du givetvis ordning och reda och är självklart 
strukturerad i ditt arbete. Arbetet innebär att du har övergripande 
ekonomiansvar och för att lyckas i rollen tror vi att du: 

- Har viss erfarenhet av budgetering, planering, prognoser och 
uppföljning 

- Har erfarenhet av redovisning, rapportering och presentera 
ekonomin för folk med varierande ekonomisk kompetens 

- Har stort eget ansvarstagande, självständig, proaktiv och 
initiativtagande 

- Vana att sköta leverantörsfakturor, betalningar, löpande bokföring 
och kontoavstämningar 

- Är bred och flexibel och är beredd att hoppa in på många olika 
uppgifter på den administrativa avdelningen 

- Är kommunikativ och samarbetsinriktad 



	
Postadress Webb Telefon Organisationsnummer 
GDPR Hero AB www.gdprhero.se 046-273 1717 559088-5116 
Bankgatan 1A 
223 52 Lund	

 

Krav 
För att vara aktuell för rollen ska du ha relevant utbildning inom 
ekonomi och några års erfarenhet inom yrket, samt: 
• Goda kunskaper i Microsoft Office 
• Talar och skriver flytande svenska  
• Grundläggande engelska språkkunskaper (i tal och skrift)  

Det är ett plus, men inget krav, om du har: 
• Erfarenhet som ekonomiansvarig 
• Erfarenhet av personal och löneadministration 
• Erfarenhet av bokslut och årsredovisningar 
• Vana att hantera arbetsgivaravgifter, skatter och moms 
• Erfarenhet av Fortnox ekonomiprogram 

Anställningsvillkor 
Omfattningen bestäms i överenskommelse med aktuell kandidat, men 
vi tänker oss någonstans mellan 25-75%, med möjlighet till utökning.  
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placering av tjänsten är på 
GDPR Hero:s kontor i centrala Lund. Tillträde sker snarast möjligt 
enligt överenskommelse.  

Är du vår nya ekonomiansvarig? 
Vi söker dig med höga ambitioner och en passion för ekonomi och 
affärer. För att trivas hos oss bör du vara en prestigelös lagspelare 
med en positiv och professionell attityd. Vi lägger stor vikt i dina 
personliga egenskaper och kompetenser, och vill hitta nya kollegor 
som har samma driv och värderingar som oss. 
 
Skicka in din ansökan med personligt brev och CV senast sista april 
(2021) till recruits@gdprhero.se. Vi gör urval och kallar till intervjuer 
löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag! 
 
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta 
Julianne Ahlesten, julianne@gdprhero.se, 0707-890530. 
 
 

Varmt välkommen med din ansökan och eventuella frågor! 
 


