
Immedica Pharma 
Rekryterar redovisningsekonom till Stockholm

Bakgrund 
Immedica förstärker med denna tjänst sin centrala ekonomifunktion som består av CFO, Finance Manager och Ekonomiassistent. 
Redovisningsekonomen kommer tillsammans med ekonomiassistenten att ta fullt ansvar för redovisningen i de svenska bolagen. 
Totalt är det 3 bolag men 2 är holdingbolag med få händelser varför den huvudsakliga verksamheten finns i ett bolag. Immedica 
är i kraftig tillväxt och det kommer att finnas stora möjligheter att utvecklas med och inom bolaget. Vi rapporterar enligt K3 men 
kommer gå över till IFRS från och med 2021. I rollen kommer du att arbeta nära verksamheten och kollegorna på finansavdelningen. 
Tjänsten rapporterar till Finance Manager. Detta är en tillsvidaretjänst med placering vid Odenplan i Stockholm.

Ansvar 
• Löpande bokföring, periodiseringar och avstämningar
• Månadsbokslut
• Rapportering in i konsolideringssystem Unit4
• Moms & Skattedeklarationer
• Systemansvarig för redovisningssystemet Navision
• Delaktig i revisionsprocessen (PwC reviderar)
• Vara backup till Finance Manager gällande konsolidering 
• Utveckla och förbättra ekonomiprocesser och arbetsrutiner inom ditt ansvar
• Behjälplig inom diverse uppdrag som förekommer på en ekonomiavdelning
• Kontaktperson och information till lönebyrån ExpandU
• Avskrivningar
• Skatteberäkningar
• Årsredovisningar

Krav 
• Civilekonomexamen med inriktning redovisning
• Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med kvalificerad redovisning av svenska bolag 
• Mycket goda kunskaper i Excel 
• Gärna en bakgrund från revisionsbyrå eller redovisningsbyrå
• Gärna erfarenhet från läkemedelsbranschen

Profil
Vi letar efter en ansvarsfull person som är driven och gillar att vara hands-on. Som person är du strukturerad, noggrann och kvalitets-
medveten. Du är nyfiken och gillar att lära dig nya saker. Du har lätt för att kommunicera och du behärskar svenska och engelska i 
både tal och skrift.

Ansökan
För mer information kontakta Julia Grahn, Finance Manager, mobilnummer: 073 505 08 23 eller maila: julia.grahn@immedica.com. 
Vi intervjuar löpande och din ansökan mailar du till: applications@immedica.com.

About Immedica Pharma
Immedica är ett snabbväxande privatägt specialistläkemedelsföretag, med huvudkontor i Stockholm. Företaget har kommersiell 
täckning över hela Europa och i mellanöstern.  Immedica bidrar med en betydande kompetens och praktisk kunskap
att tillgängliggöra nischade specialistläkemedel inom Europa och mellanöstern, där företagets ledning har gedigen erfarenhet
av att genomföra transaktioner och att ta hand om specialistläkemedel i en internationell miljö. Immedica har därmed unika
förutsättningar att se till att patienter med särskilda medicinska behov får tillgång till läkemedelsbehandling, via sina 
nyckelfunktioner regulatory affairs, drug safety, patient access, medical affairs samt kvalitet och distribution. Immedicas
huvudägare är Impilo AB, ett privat nordiskt investeringsbolag etablerat 2017 med mer än 3,6 miljarder i kapital från 
ledande nordiska och internationella investerare.


