
 

 

 
 

Mini Rodini söker kvalificerad 
redovisningsekonom (föräldravikariat) 

 
OM OSS 
Mini Rodini är ett barnklädesmärke som i dagsläget har fem egna butiker i Sverige, ett 
flertal shop-in-shops i ledande varuhus och över 500 återförsäljare globalt. Vi styrs av 
ett starkt miljöengagemang och vill erbjuda kunden det bästa som finns på marknaden 
utan att kompromissa med varken hållbarhet, kvalité, design eller arbetsförhållanden i 
produktionsländerna.  
 
Vi söker nu en vikarie till vårt redovisningsteam. Det är ett föräldravikariat på 18 
månader med goda chanser till tillsvidareanställning då vi är inne i ett expansivt skede.    
 
 
OM TJÄNSTEN 
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för vår kundreskontra. Rollen innebär ett fullt 
ansvar för bolagets kundfordringar, betalningsflöden, fakturering och kredithantering 
gentemot bolagets alla marknader.  
 
Du kommer arbeta nära vårt säljteam för att vara med och förbättra, utveckla samt 
effektivisera det löpande arbetet med vår kundreskontra, samt att kontinuerligt sträva 
efter att höja servicenivån såväl internt som externt.   
 
Arbetet innefattar även analys och avstämningar av ett antal konton samt områden 
relaterade till kundreskontran med fokus på B2B.  
 
Rollen innebär fluktuationer i arbetsbelastningen, med en högre arbetsbelastning i 
samband med kollektionssläpp.  
 
Vi är inne i en expansiv fas med mycket utvecklings- och förändringsarbete och söker vi 
dig som gillar att driva projekt – stora som små.  
 
Du rapporterar till Redovisningsansvarig och är placerad på vårt huvudkontor på 
Söder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANSVARSOMRÅDEN 
• Du har ett helhetsansvar för Mini Rodinis kundreskontra. 
• Du har löpande kontakt med våra banker och återförsäljare.  
• Du arbetar med betalningsflöden och påminnelsehantering.  
• Du ansvarar för analys och avstämning av relaterade områden.  
• Du kommer tillsammans med övriga teamet ansvara för att utveckla och 

effektivisera processer och rutiner inom redovisningsavdelningen i enlighet med 
uppsatta affärsmål 
 

 
KVALIFIKATIONER 
Vi söker dig som: 
• Är utbildad ekonom med inriktning redovisning eller motsvarande utbildning 
• Har minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet av liknande ekonomitjänster 
• Du ska ha goda grundkunskaper och erfarenhet av löpande bokföring 
• Har god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel 

 
 

 PROFIL  
• Har hög energinivå och stort driv 
• Är noggrann, analytisk och lösningsorienterad.  
• Ansvarstagande och lyhörd i din kommunikation 
• Serviceinriktad  
• Prestigelös och en sann lagspelare 
• Flexibel och trivs i en stark tillväxtmiljö 
• Har ett stort intresse för miljö och hållbarhetsfrågor 
• Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift 

 
 

KULTUR 
Mini Rodini är ett värderingsdrivet bolag och vi söker därför dig som vill leva våra 
värderingar – att vara kompromisslös med det vi tillsammans tror på och minimera vår 
produkts påverkan på människa och planet.  Att vara modig och aldrig följa trender. Vi 
ser stora möjligheter att påverka industrin till att ta mer socialt ansvar.  Du ska ha 
passion vilja utveckla oss, produkten och branschen. Att vara ansvarstagande är 
avgörande för att du ska lyckas hos oss.  
 
 
Anställningsstart: Senast 1 september eller enligt överenskommelse  

 
Sista ansökningsdag: 2 juni  
 
KONTAKT OCH ANSÖKAN 
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas tidigare. Skicka 
din ansökan till career@minirodini.se och märk ansökan med ”kvalificerad 
redovisningsekonom” 

 
För mer information om Mini Rodini, besök www.minirodini.se 


