
 

 

Extrapersonal till vår Ekonomiavdelning 

Start omgående. 

(Leverantörs – o kundfakturor, redovisning) 

Om du vill tillhöra och få erfarenhet från ett framgångsrikt företag inom logistik,  

kan ScandFibre vara din nya arbetsgivare under din studietid. 

 

Vi söker en kandidat /student som är intresserade av ett långsiktigt jobb-engagemang  

ihop med oss under din studieperiod i Örebro. Det handlar om extrajobb under ett antal 

timmar per vecka, samt heltid under kommande sommarsemesterperioden. Du erbjuder oss 

din tid och får erfarenhet från ett ledande internationellt logistikföretag vilket kommer kunna 

vara till fördel i din framtida karriär efter studietiden. 

 

Om företaget: ScandFibre Logistics AB är Sveriges största logistikföretag för 

järnvägstransporter åt skogsindustrin. Vi ingår i BillerudKorsnäs-koncernen och ansvarar 

årligen för ca 2 miljoner ton pappersprodukter som transporteras med järnväg från Sverige  

till Europa. För att öka effektiviteten i systemet erbjuds även transporter av returgods från 

stora delar av Europa. Företaget har 25 anställda och en omsättning på ca 900 Mkr. 

Huvudkontoret är strategiskt placerat, centralt i Örebro 

 

Om tjänsten på Ekonomiavdelningen: Vi hanterar ankommande fakturor från våra 

leverantörer som skall ankomstregsiteras, göras existenskontroll, konteras samt distribueras 

ut i organisationens attestflöde. Mycket av arbetet sker med hjälp av de modernaste 

administrations verktygen på marknaden, vi vill vara i framkant vad gäller digitalisering och 

automatisering. 

I rollen ingår även kundfakturahantering samt även viss del redovisning/bokföringsarbete. 

Du har kontakt med både kund- och leverantörer samt internt med hela organisationen som 

är involverad i attestprocessen, kund och leverantörsansvariga. 

Avdelningen består av chef samt ytterligare tre medarbetare. 

 

Om dej: Vi söker dej, ekonomistuderande som är en teamspelare men som kan ta egna 

initiativ när du väl har kunskap om vår verksamhet. Därför behöver du vara trygg i dej själv 

och vara komfortabel med att fatta beslut när det krävs samt känna ansvar för dina 

arbetsuppgifter. 

 

Känns det här som en spännande utmaning för dej?  

Har du kanske frågor kring rollen, då är du välkommen att höra av dej till  

magnus.hogberg@scandfibre.se Till denna adress skickar du också ditt personliga brev och 

ditt CV senast den 12/5 2021.  
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