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Just nu söker MTS en ekonom 

 

Just nu söker MTS en ekonom / redovisningsansvarig.  

Har du ett brinnande intresse av ekonomi, redovisning och siffror? Tycker du om att arbeta 

självständigt och är engagerad, strukturerad, ordningsam och utåtriktad? I så fall kan du vara vår nya 

medarbetare. Tveka inte, skicka in ansökan redan idag! 

 

Om MTS: 

MTS Malmö Transport & Spedition AB är ett privatägt logistikföretag som är specialiserat på 

transport- och speditionstjänster mellan Skandinavien och Central/Östeuropa inklusive Turkiet. 

Med våra egna ekipage, gedigna branscherfarenhet och engagerade personal erbjuder vi våra 

kunder trygga, snabba och kostnadseffektiva logistiklösningar. 

Företaget sysselsätter idag ett 70-tal ekipage varje vecka och utför alla typer av vägtransporter. 

Allt från kompletta bilar till parti- och styckegods samt tempererade transporter.  

MTS omsätter runt 120 miljoner. 

 

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av liknande ekonomiarbete. Du är en lagspelare, utåtriktad, 

noggrann, engagerad, strukturerad och driftig. Om du har erfarenhet av Pyramid bokföringsprogram 

och Visma lönesystem är detta klart meriterande. Du kan kommunicera obehindrat på svenska och 

engelska och om du dessutom behärskar tyska är detta en fördel.  

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av: 

- Kund- och leverantörsreskontra 

- Skatt och momsberäkning 

- Löner 

- Avräkningar 

- Löpande bokföring 

- Kontakt med revisor och bank 

Krav: 

• Ekonomisk utbildning på gymnasienivå eller högre 

• Dokumenterad erfarenhet av liknande ekonomijobb, gärna på mindre företag, inklusive 

referenser 

• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Även grundläggande tyskakunskaper ses som 

en stor fördel. 

• Tidigare erfarenhet av Pyramid bokföring / Visma lönesystem ses som meriterande 

• Grundläggande datorkunskap 

• Du innehar B-körkort  

 

 



 

2 (2) 
 

Vi erbjuder dig: 

En heltidstjänst med tillsvidareanställning. Ett inspirerande och omväxlande arbete i ett företag som 

är i ständig progressiv utveckling. En nyckelroll med möjlighet att själv vara med och påverka 

arbetsrutiner i syfte att utveckla MTS och nå uppsatta mål. Vi är ett familjärt och inkluderande 

företag som jobbar tätt tillsammans. Vi ser fram emot er ansökan! 

 

Er ansökan inklusive personligt brev samt CV skickar ni till: 

MTS Malmö Transport & Spedition AB 

Box 210 35 

SE-200 21 Malmö 

Märk din ansökan med ”Platsannons ekonom” 

Eller 

Skicka e-mail till: 

mats@mts-malmo.se  

Skriv ”Platsannons ekonom” i ämnesfältet. 

 

Välkommen med Er ansökan! 
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