
Juniora och Seniora Redovisningsekonomer till We Are Padel Sverige  
 
 

We Are Padel har expanderat snabbt och på kort tid förvärvat ett stort antal bolag runt om i Sverige. 
Ekonomiteamet står inför en spännande resa där vi kommer bygga upp ekonomiorganisationen 
inhouse, implementera ERP system och fusionera bolag. Nu söker vi dig som vill vara med och 
utveckla arbetet framåt i ett ungt och expansivt bolag. 

 
Vi söker både Juniora och Seniora Redovisningsekonomer som kommer jobba nära organisationen 
för att stötta, utbilda och implementera nya processer och rutiner. Tillsammans med 
ekonomiteamet ansvarar du för det löpande ekonomiarbetet och har samtidigt i uppdrag att 
effektivisera organisationens arbetssätt kopplat till ekonomi.   

 

Exempel på arbetsuppgifter Junior Redovisningsekonom: 

• Hantera kund- och leverantörsreskontra samt betalningar. 
• Fakturera. 
• På sikt lära dig mer om att deklarera moms och skatt. 
• På sikt kunna göra månadsbokslut, resultatrapportering och delta i årsbokslut. 
• Vara med och påverka arbetet och utveckla ekonomiteamet. 

 
Exempel på arbetsuppgifter Senior Redovisningsekonom: 

• Avstämningar 
• Deklarera moms och skatt. 
• Göra månadsbokslut, resultatrapportering och årsbokslut. 
• Arbeta med att effektivisera arbetssätt och automatisera. 
• Beroende på erfarenhet kan det även innebära att hantera viss del av kund- och 

leverantörsreskontran. 
 

 

På We Are Padel möts du av kollegor med stark gemenskap och ett engagemang utöver det 
vanliga. Vi är stolta att vara en del av We Are Padel och att arbeta med en sport som bidrar till 
folkhälsa och gemenskap för alla. Därmed är det också självklart att våra anställda spelar gratis 
padel på alla våra anläggningar i Sverige.    

 

Bakgrund: 
Vi går från att redovisa och rapportera som ett litet bolag till att behöva växa in i en större kostym. 
Därför söker vi dig med relevant utbildningsbakgrund där tidigare erfarenhet kan se olika ut. Du kan 
vara nyexaminerad eller så har du tidigare erfarenhet från en liknade roll.  Det är meriterande om du 
har en bred erfarenhet av redovisningssystem i olika miljöer, stora och små. Men framför allt söker vi 
dig som gillar att utveckla processer och rutiner samt trivs att arbeta nära verksamheten i en liten, 
tight och snabbfotad organisation. 
 

Denna roll är placerad i Stockholm.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta People and Culture Manager, Sara Lihagen på telefon 076-
0006303. Ansökan skickas till: sara.lihagen@wearepadel.se och urval sker löpande.  

 

mailto:sara.lihagen@wearepadel.se


Om oss 
We Are Padel We Are Padel startade 2017 i Örebro, då under namnet ”Örebro Padelcenter”. Sedan 
dess har företaget bytt namn till We Are Padel och finns nu representerade med över 500 anställda 
på ett 80-tal anläggningar runt om i Sverige. Tillväxtresan har skett genom att projektera, bygga och 
starta upp egna hallar samt genom förvärv av redan befintliga verksamheter. We Are Padels 
verksamhet drivs utifrån de tre värdeorden; gemenskap, engagemang och stolthet. Med detta som 
grund skall anläggningarna vara positiva mötesplatser där alla trivs och mår bra, oavsett nivå, ålder 
eller kön. 

 


