
Splendor Plant AB söker en   

EKONOMIASSISTENT 

Splendor Plant AB är Nordens ledande grossistplantskola. Våra 
kunder är bland annat anläggare, växtbutiker, partiplantskolor, 
kommuner, bostadsbolag och kyrkogårdsförvaltningar. Våra kun-
der finns främst i Sverige och norra Europa. Vårt motto är att leve-
rera växter med prakt och livskraft. Vi finns i vackra Kullabygden i 
nordvästra Skåne och är ca 90 årsanställda.

Telefon: 042 - 366105 (vx) www.splendorplant.se
Splendor Plant AB, Norra Kustvägen 469, 263 92 Jonstorp

Tjänsten
Under högsäsongerna vår och höst, går den största delen av 
arbetstiden åt löpande fakturering. Är du en växtintresserad eko-
nom kommer du att lära dig namnet på många nya växtsorter.

All personal registrerar sin arbetstid i ett timuppföljningsprogram. 
Du lär upp ny personal, tar fram statistik och gör uppföljningar. 

Du är dessutom ”fixaren” som köper in kontorsmaterial, sköter 
posthantering, arkiverar samt kan boka hotell och resor.  

Vid behov sköter du löneadministration, löpande utbetalningar 
och bokföring så att avdelningen med 2 personer alltid fungerar.

Tjänsten är tills vidare med 6 mån. provanställning. 

Din profil
Som person är du är strukturerad, analytisk, siffersäker och nog-
grann med detaljer. Under högsäsongerna är tempot högt och 
det är viktigt att du kan behålla lugnet och jobba fokuserat under 
dessa intensiva perioder. 

Det är ett stort plus om du är är intresserad av teknik, datorer och 
nätverk och har tålamodet som krävs för att få saker att fungera.
Du tycker om att hjälpa och serva andra.  

Din nyfikenhet och mod gör att du vill utvecklas och att hitta nya 
bättre lösningar. Ditt sätt att kommunicera är öppet och tydligt. 

Du har minst 2-3 års tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter.

Krav på B-körkort och tillgång till bil.  

Vill du veta mer?
Har du frågor ang. jobbet, ring Christin Karlsson 042-37 33 71.
 
Ansök
Maila din ansökan till johanna.pommer@splendorplant.se senast  
16 juni. Bifoga relevanta utbildnings- och arbetsbetyg i ansökan. 

Vi kommer löpande att kalla till intervju så avvakta inte till sista an-
sökningsdag med att skicka in din ansökan.


