
Haemme Esport-yhtiöiden taloushallintoon vakituiseen työsuhteeseen KIRJANPITÄJÄÄ

Kirjanpitäjänä vastaat osaltasi Esport-yhtiöiden kirjanpidosta. Pääasiallisiin työtehtäviisi kuuluvat päivittäinen, juokseva 
kirjanpito, maksuliikenne sekä kuukausittaiset rutiinit, kuten ALV-raportointti ja palkkalaskenta.

Tehtävä edellyttää kokemusta kirjanpidosta suomalaisissa yrityksissä tai tilitoimistossa, tarkkaa työnjälkeä, vastuullista otetta 
ja hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja. 

Työtehtäviin kuuluu:
•	 Kirjanpidon päivittäiset tehtävät kuten tiliotteiden tiliöinti ja kirjaus
•	 Ostolaskujen kirjaus ja maksatus
•	 Kuukausittaiset ALV-raportoinnit
•	 Tilinpäätöksissä ja veroilmoituksissa avustaminen
•	 Reskontrien täsmäytykset pääkirjanpitoon
•	 Palkkalaskenta
•	 Muut taloushallinnon tehtävät tilanteen mukaan

Tehtävässä menestyminen edellyttää:
•	 Osaamista ja kokemusta suomalaisen osakeyhtiön kirjanpidosta 
•	 ALV-raportoinnin ja yhtiöverotuksen tuntemusta
•	 Tehtävään soveltuvaa koulutusta
•	 Hyviä kommunikointi- ja yhteistyökykyjä ja itsenäistä työskentelytapaa
•	 Joustavuutta ja paineensietokykyä (kykyä pysyä aikatauluissa) 
•	 Tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä, ahkeruutta ja halua panostaa työssä menestymiseen
•	 Aitoa innostusta kirjanpitoon ja taloushallinnon toimintojen kehittämiseen
•	 Positiivista asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja

Lisäksi arvostamme:
•	 Sonet Premium - ja DL Prime -järjestelmän tuntemusta

Tarjoamme kattavan perehdytyksen työtehtäviin, kilpailukykyisen palkan, hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittyä 
monipuolisesti Esportin ympäristössä. Toimistomme sijaitsee Espoossa hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Lisätietoja tehtävästä antaa Mika Parviainen (puh. 044-7703224) torstaina 24.9. ja perjantaina 25.9. klo 12-14.00 välisenä 
aikana.

Lähetä hakemuksesi ansioluettelon ja palkkatoiveen kera ke 30.9.2020 mennessä sähköpostitse leea.linden-nakki@esport.fi.

ESPORT BRISTOL
Mikonkatu 8  

Puh. (09) 5868 600

ESPORT CENTER ja ESPORT ARENA
Koivu-Mankkaan tie 3-5 

Puh. (09) 5024 700 

ESPORT EXPRESS MANKKAA
Sinikalliontie 1 

Puh. 044 770 3232

ESPORT EXPRESS LIILA
Martinsillantie 10 

Puh. 044 770 3250

ESPORT AALTO
Otaniementie 12 

Puh. 044 770 3260

TÖIHIN ESPORTILLE?
Esport on suomalainen perheyritys ja pohjoismaiden suurin sisäliikuntakeskus, joka tunnetaan monipuolisista palveluista jo lähes 40 vuoden ajalta. 
Esport tarjoaa runsaasti mm. fitness- ja mailapelipalveluita, laajan joukkuelajivalikoiman sekä monipuoliset TYKY- ja testauspalvelut yrityksille ja yk-
sityisasiakkaille. Esportiin kuuluu tällä hetkellä kuusi liikuntakeskusta: Esport Center ja Esport Arena Tapiolan urheilupuistossa Espoossa, Esport Aalto 
Otaniemessä, Esport Bristol, Aikatalossa Helsingissä sekä Esport Express-toimipisteet Mankkaalla ja Kauppakeskus Liilassa Espoossa. Lisäksi Esport 
avasi vuonna 2018 Tapiolan urheilupuistoon monipuolisen Extreme Esport -aktiviteettiarenan. Lue lisää Esportista: www.esport.fi 

EXTREME ESPORT
Koivu-Mankkaan tie 3 
Puh. 044-770 3273 

http://https://esport.fi/

