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RECEPTIONIST/ADMINISTRATÖR TILL
BAKER TILLY STOCKHOLM
Vi söker dig som vill axla en rolig, självständig och servicegivande roll och som vill vara med och
utveckla vårt kontor i Vasastan!

Du är ansvarstagande, effektiv och strukturerad. Du gillar att ha många bollar i luften, tar ansvar för- och helhjärtat
fullbordar dina arbetsuppgifter. Du tycker om att träffa folk och ge högklassig service. Du är lösningsorienterad
och tycker om att arbeta i en miljö som ställer höga krav.

Meriterande är att du har läst ekonomisk inriktning på gymnasiet samt har erfarenhet av praktiskt arbete sedan
tidigare, gärna från reception eller restaurangverksamhet.

Som receptionist hos oss kommer du att ha en fartfylld roll som "spindeln i nätet" på ett spännande bolag med
målet inställt på tillväxt. Du arbetar i kontorets hjärta och är första kontakten för våra kunder. Du administrerar
även kontoret för dina kollegor. Detta innebär sedvanliga receptionssysslor, den interna administrationen samt en
del klienttid. Det är ett jobb med varierande arbetsuppgifter vilket innebär ett stort ansvarstagande och struktur
från start. Samtidigt som du är målinriktad och vill utvecklas i arbetsuppgifterna ska du vara prestigelös och utföra
enklare arbetsuppgifter med samma engagemang.

Arbetsuppgifter
• Ansvar för vår reception
• Ansvara för post- och dokumenthantering
• Beställa kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, ha kontakt med våra leverantörer med mera
• Ansvara för nycklar, larm och säkerhet på kontoret
• Intern administration
• Anordna våra fikaraster, planera och anordna interna och externa event
• Ansvara för mötesrummens teknik
• IT och telefonsupport
• Uppdatera hemsidan och våra sociala medier
• Välkomna och introducera nya medarbetare till Baker Tilly Stockholm
• Ansvara för intern kommunikation rörande kontoret

Vi söker dig som vill arbeta med service, är initiativtagande och sprider positiv energi! Du behöver inte ha arbetat i
reception innan, men gärna i något annat serviceyrke med viljan att lära dig nya saker. Du har goda kunskaper i
modern teknik (laptops, smartphones och konferensutrustning). Framför allt har du ett sinne för detaljer och gillar
att göra det där lilla extra för både kunder och kollegor för att trivselnivån ska vara på topp!

Vi är en revisions-, redovisnings- och rådgivningsbyrå som sitter i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Vi är en
liten organisation med en verksamhet som ger dig stora möjligheter. Idag är vi ett 30-tal anställda, men
expanderar löpande med nya medarbetare och kunder. Vi är ett familjärt gäng som gillar att ha kul tillsammans
och på jobbet!

Ansök med CV och personligt brev till: rekrytering@bakertillystockholm.se

Välkommen med din ansökan!

Urval sker löpande med tillträde våren 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 600 medarbetare vid ca 70 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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