Ekonom
BBI växer så det knakar och vi behöver förstärka vårt team för våra nya spännande projekt.
Erfarenhet av att utföra kvalificerade redovisningstjänster och finansiell rådgivning inom olika branscher.
Erfarenhet av affärsrådgivning, skatte- och transaktionsrådgivning.
Erfarenhet från start av ny verksamhet.
Projektekonom:
- Erfarenhet av att ansvara för projektredovisning och rekvisitionsarbete mot myndigheter och regionala aktörer.
- Erfarenhet av att samverka i projektteam.
- Erfarenhet av projektbudgetering och uppföljning.
- Erfarenhet av att ansöka och rekvirera i diverse olika digitala progam, t ex Tillväxtverket.
- Minst 3 år dokumenterad erfarenhet av ESF, Vinnova och ERUF -projekt.
- Minst 3 års erfarenhet och kompetens i relevant bransch som är aktuell, i närliggande tid.
Erfarenhet av kvalificerade redovisningstjänster såsom:
- Kund och leverantörsreskontra
- Bokslut och bokslutsdokumentation
- Årsredovisning
- Bokslut
- Lönehantering inkl kontrolluppgifter lön och utdelning
- Upprätta inkomstdeklarationer inkl K10 till delägare och utdelning
- Skatte- och momsdeklarationer
- Ekonomisk rådgivning av diverse karaktär
- F-skatteanmälan
- Erfarenhet av att arbeta med eller i företag i olika skeden, branscher och företagsformer.
Obehindrat kommunicera på engelska i ord och skrift.
Erfarenhet och goda kunskaper av program som Excel, Visma, Fortnox.
Kunskap i program som Dropbox och Office 365.
Kontakt med revisorer och hantera revision/granskning.
Kontakter med Bolagsverket.
Kännedom om konvertibla förlagslån och emissioner och hantera dessa bokföringsmässigt samt administrativt.
Övrigt:
Positivt med kunskap/erfarenhet om en inkubatorsverksamhet.

Om BBI:
Blekinge Business Incubator/Gameport är en regional inkubator som består av professionella och
engagerade affärsutvecklare. Vi hjälper människor med idéer och bolag i tidig fas att utvecklas och
accelerera snabbare. Vi skapar mötesplatser där människor med affärsidéer, entreprenörer, talanger,
studenter, finansiärer och erfarna personer kan träffas och utvecklas.
Gameport är en del av BBI och vi är stolta över att säga att det är den äldsta spelinkubatorn i Sverige. Vi
arbetar tätt med Blekinge Tekniska Högskola för att vaska fram de studenter som vill satsa på sina egna
spelidéer och starta företag.

