
 

 

Castellum är ett stort fastighetsbolag, ett av Sveriges största. Vi finns 
från Sundsvall i norr till Köpenhamn i söder. Castellum är också ett 
litet fastighetsbolag som arbetar nära våra kunder. Vi förvaltar, 
förädlar och utvecklar kontor, lager, logistiklokaler och butiker. 
Castellum utvecklar hållbara städer och stadsdelar. Vi finns som enda 
nordiska fastighetsbolag representerat på Dow Jones globala 
hållbarhetsindex. 

Vad vi än gör är människan i centrum och fastigheten runtom. 

Till Castellum i Köpenhamn söker vi nu en 
koncernredovisningsansvarig med ansvar för koncernens 
konsolidering av ett 20-tal bolag och att redovisning och rapportering 
uppfyller externa samt interna krav. Du upprättar kvartals- och 
årsbokslut och är ekonomifunktionens kontaktperson med övriga 
Castellum i redovisningsfrågor.  
 
Om Tjänsten 

Du är en av tre personer på ekonomifunktionen som består av två 
ekonomiassistenter med ansvar för leverantörsreskontra respektive 
hyresadministration. I din roll som koncernredovisningsansvarig, 
rapporterar du till regionchefen.  
 
Ansvarsområden 

- Kvartalsvis konsolidering och framtagande av koncernens 
resultat. 

- Upprättande av årsredovisning. 
- Planering och konsolidering av budget och prognoser. 



- Stort skattefokus med anledning av uppskjuten skatt, 
överavskrivningar samt deklarationsöverföringar 
(projektklassificering) 

- Momshantering såsom utredningar av differenser, genomgång av 
viktad moms, dialog med revisorer mm. 

- Beräkning av redovisnings- och skattemässiga avskrivningar. 
- Säkerställa att gällande lagar, regler och redovisningsprinciper 

efterföljs. (IFRS på koncernnivå, ÅRL, klasse B juridisk person) 
- Löpande complience såsom konstituerande styrelseprotokoll, 

bolagsordning, bolagsstämmor, utdelningar mm., i enlighet med 
dansk bolags- och skattelagstiftning. 

- Hantering av in-och utbokning av transaktioner. Dvs köp eller 
sälj av bolag alt fastigheter. Innefattar tillträdesbokslut, 
köpeskillingsberäkning och slutavräkning.  

- Likviditetsberäkning och kontroll. 
- Ansvar för framtagande och införande av rutiner avseende lokal 

ekonomifunktion. 

 

Arbetslivserfarenhet och utbildning 

Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande. Du har 
dokumenterad erfarenhet av koncernredovisning varav minst tre år i 
Danmark. Du har både erfarenhet och intresse av skatteområdet samt 
erfarenhet av komplex projektredovisning. Du har mycket goda 
kunskaper i det svenska språket.  

Som person är du:  

- Mål- och resultatfokuserad med ett starkt eget driv. 
- Trivs med komplexiteten som många bolag medför. 
- En person med hög arbetskapacitet som trivs när det är mycket att 

göra. 
- Ansvarsfull, säkerställer att saker blir rätt utförda och sätter en 

heder i att hålla deadlines. 
- Arbetar systematiskt och har en god analytisk förmåga. 



- Samarbetsorienterad och delar gärna med dig av info och kunskap 
- En positiv och möjlighetsorienterad person.  

 

Vi erbjuder 

Castellum är en attraktiv arbetsgivare med en stark företagskultur som 
präglas av goda värderingar för dig som medarbetare. Vi erbjuder dig 
ett utmanande och ansvarsfullt arbete i ett expansivt företag med en 
hög kompetens och korta beslutsvägar. Hos oss får du ett spännande 
och varierande arbete med stor möjlighet att utvecklas och få bra 
erfarenheter. Du får vara med och påverka utvecklingen i vårt positiva 
och framgångsrika företag. 

Anställningsform Tillsvidareanställning. 

Tillträde snarast möjligt med hänsyn tagen till kandidatens 
uppsägningstid. 

Sista ansökningsdag är 2017-12-08  men vi intervjuar kandidater 
löpande. 
 
Du är välkommen att skicka din ansökan till Pia Sander på Interim 
Minds som ansvarar för rekryteringen.  

pia.sander@interimminds.com 
+46 (0) 739 62 22 12 
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.  
	


