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Baker Tilly Stockholm är en revisions-, redovisnings- och rådgivningsbyrå som sitter i trevliga lokaler i 
centrala Stockholm. Idag är vi ett 30-tal anställda. Vi expanderar löpande med nya medarbetare och 
kunder. Vår målsättning är att växa med 15% per år de närmaste fem åren. Vi är ett familjärt gäng som 
gillar att ha kul tillsammans och på jobbet!

Vi söker Dig; Nyexaminerad ekonom, med inriktning på redovisning/revision, som är trygg, lättsam, 
positiv, ser möjligheter och pratar så folk förstår.

Baker Tilly Stockholm kan erbjuda dig en utvecklande roll där du får arbeta med många olika kunder, i 
olika branscher. Vi arbetar efter våra värdeord; Drivna, Tillgängliga och Intresserade vilket innebär att vi 
lägger stort fokus på rådgivning med personligt engagemang och proaktivitet gentemot våra kunder. 

Som person är du ansvarstagande och van att arbeta självständigt. Du har ett driv och en vilja att 
utvecklas i din roll. Du är tydlig i din kommunikation och känner dig bekväm med att hantera både 
interna och externa kontakter. Självklart är din samarbetsförmåga mycket god och du är van att jobba 
mot deadlines. Du har en förmåga att behålla lugnet även i stressiga situationer. Du har ett 
affärsmässigt tänkande med intresset och viljan att leverera lösningar och hjälpa våra kunder att bli 
lönsamma. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid din personlighet.

Vi erbjuder en personlig utbildningsplanering kombinerat med en individuell karriärsutvecklingsplan.

Tjänsten avser heltid

Urval sker löpande med tillträde enligt överenskommelse

Stockholm, februari 01, 2022

Med vänliga hälsningar

Lisa Wallermo på Baker Tilly Stockholm

rekrytering@bakertillystockholm.se
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Affärsidé, Socialt ansvar och våra medarbetare

Hållbarhet
För oss på Baker Tilly Stockholm ser vi det som avgörande för vår verksamhet att vår affärsidé och
affärsplans grundas i ett hållbart företagande. Det innebär hur våra intäkter genereras och hur våra
tjänster levereras. Digitaliseringens utveckling har möjliggjort flertalet smidiga digitala lösningar som
möjliggör effektiviserad resursanvändning och långsiktiga kundrelationer.

Vår affärsidé är att vi vill hjälpa våra kunder att bli lönsammare. Lönsamhet är en förutsättning för att
verksamheten ska vara långsiktig, och på så vis även bidra till samhället i stort.

Vi sätter stor vikt vid hälsa, jämställdhet, arbetsmiljö och mångfald. Alla som arbetar hos oss, eller är
kunder skall kännas sig lika inkluderade, med samma möjligheter, oavsett bakgrund.

Affärsidé
Vi strävar efter att agera på ett sätt som är långsiktigt
hållbart ur miljösynpunkt, både internt och externt. Vår
miljöpolicy innefattar kontor/arbetssätt, Inköp och
Resor. Det handlar i första hand om att minimera
utskrifter, arbeta digitalt, ha en rökfri arbetsmiljö,
prioritera miljövänliga alternativ vid inköp och alltid
välja resor med hänsyn till miljöaspekter.

Baker Tilly Stockholm har sedan länge specifika
policys, med miljöplan, arbetsmiljöplan och
jämställdhetsplan. Vi ser dessa som levande
dokument som vi ständigt arbetar med, för att utveckla
och förbättra.

Arbetsplats och socialt ansvarstagande
Våra medarbetare är vår största tillgång och det
är av största vikt för oss att vi skapar en trygg,
säker arbetsmiljö med hög trivsel där man vill
jobba länge. Vi har en tydlig personalpolicy och
vår målsättning är;

”Baker Tilly Stockholm skall vara en attraktiv
arbetsgivare med en god personalpolitik och
erbjuda bra utvecklingsmöjligheter samt skapa
möjligheter för personalen att påverka sin egen
arbetssituation och bolagets verksamhet.”

Medarebetare
Det är viktigt för oss att varje medarbetare har en
personlig utvecklingsplan och flera utvecklingssamtal
per år. Vi tillsätter kontinuerligt olika projektgrupper
som arbetar med olika frågor för hur vi ska driva byrån
framåt – vilket ger medarbetare möjlighet att aktivt
påverka både sin egen och byråns framtid.

Vi lägger mycket resurser på intern utveckling och
utbildning. Våra medarbetare har en god
sjukvårdsförsäkring, bra friskvårdsbidrag och en fysisk
och ergonomisk bra arbetsmiljö.

Vi värdesätter balans i livet mellan arbete och fritid
med rimliga arbetstider. Det är av största vikt för oss
att våra medarbetare mår bra på arbetsplatsen.

Leverans
När det kommer till leverans av våra
tjänsteprodukter kan vi garantera att vi efterlever
de avtal som vi har med våra kunder samt att vi
efterlever de lagar och regler som gäller oss som
revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare.

Våra kärnvärden är vi skall finnas tillgängliga för
våra kunder, vara intresserade av våra kunders
verksamhet och vara drivna att hitta bästa
lösningen för våra kunder.

Med Tillgänglighet, Intresse och ett stort Driv
gentemot våra kunder hjälper vi dig att växa.
Hos oss får du en stabil grund som låter dig att
fokusera på det du är bäst på! Tillsammans
hjälper vi dig skapa ett företag som står starkt
och välkomna förändringar många år framöver.



Baker Tilly Svergie och International 

Baker Tilly International
We are proud to be a member of the 
Baker Tilly network, a global network 
of independent accounting and 
business advisory firms, whose 
member firms share our dedication 
to exceptional client service.

Baker Tilly Stockholm KB is a
member firm of Baker Tilly Sverige
AB. Baker Tilly Sverige AB is a
member firm of Baker Tilly
International. Each member firm is a
separate and independent legal
entity, and each describes itself as
such. None of Baker Tilly Sverige
AB, or any of the other independent
member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. Neither Baker Tilly
Sverige AB, nor Baker Tilly International is part of this agreement/mission.

The international network gives us significant global reach in addition to our substantial national presence. We 
collaborate to leverage our skills, resources and local expertise to help our clients grow locally, nationally and 
globally.

Baker Tilly Sverige
Baker Tilly Stockholm KB is a member firm of Baker Tilly Sverige AB. Baker Tilly Sverige AB is a member firm 
of Baker Tilly International. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes 
itself as such. None of Baker Tilly Sverige AB, or any of the other independent member firms of Baker Tilly In-
ternational has any liability for each other’s acts or omissions. Neither Baker Tilly Sverige AB, nor Baker
Tilly International is part of this agreement/mission.
Baker Tilly Stockholm ingår i nätverket Baker Tilly Sverige som har 805 medarbetare vid ca 78 kontor från 
Trelleborg i söder till Luleå i norr. Vad som särskiljer oss är hur Baker Tilly Stockholm ger
entreprenörsföretag, oavsett storlek, det bästa från två världar – servicekänslan och det personliga 
engagemanget hos en lokalt ägd byrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen inom Baker 
Tilly International. Det gör oss unika och det ger våra kunder trygghet och kompetens!

More information on the global network can be found at www.bakertilly.global or at 
www.bakertillystockholm.se
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