
Europeiska ERV rekryterar Ekonomiassistent 
Europeiska ERV, filial till danska Europæiske Rejseforsikring A/S, är en av de största 
aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring 
för utlandsstationerade. I Sverige försäkrar vi årligen över 1,2 miljoner resenärer och 7 
miljoner bank- och kreditkort. Vi tillhandahåller även specialförsäkringar för klockor och 
smycken. ERV är experten på reseförsäkring inom ERGO Insurance Group som är en del 
av Munich Re, ett av världens ledande återförsäkringsbolag och riskbärare. Läs gärna mer 
på www.erv.se.  

Vill du arbeta med redovisning inom bank-, finans- eller försäkringsbranschen? Är du en social person 

som tycker om utvecklingsarbete och att ha många kontaktytor? Då kan detta vara tjänsten för dig! 

Om tjänsten 

Som ekonomiassistent på Europeiska ERV kommer du att arbeta med bolagets löpande redovisning 

(främst premier och försäkringsersättningar) samt även vara medhjälplig vid bokslut och ansvara för 

vissa kontoavstämningar. Du har som del av en ekonomiavdelning en viktig roll i att säkerställa att alla 

finansiella transaktioner hanteras korrekt och på utsatt tid. Du kommer att följa våra kundfordringar och 

ansvara för utbetalning och redovisning av försäkringsersättningar samt också delta i bolagets interna 

och externa rapportering. Vid de månatliga boksluten är du som del av SE Finance med och 

säkerställer riktigheten i våra uppgifter och levererar tillförlitliga underlag. Du rapporterar till Finance 

Manager och ingår i ett kompetent team som ansvarar för skatt, bokslut, finansiell rapportering och 

myndighetsrapportering.  

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: 

 Försäkringsersättningar; utbetalningar och rapportering 

 Premier; inbetalningar och rapportering 

 Likviditetsplanering 

 Avstämningar vid bokslut 

 Utgöra ett stöd till hela organisationen i redovisnings- och finansiella frågor 

Vem är du? 

Vi söker dig som är minst gymnasieekonom, helst med någon erfarenhet av redovisningsarbete, gärna 

från bank-, finans- eller försäkringsbranschen. Har du kunskaper i försäkringsredovisning är det mycket 

meriterande, men inget krav. Du får gärna ha erfarenhet av arbete i ekonomisystem (ERV använder 

SAP), liksom goda kunskaper i Excel. Koncernspråket är engelska och det är därför viktigt att du har 

goda kunskaper i engelska i tal och skrift. 

För att trivas och passa i rollen behöver du vara en person med struktur och sinne för både detaljer och 

helhet. Du är ansvarstagande, noggrann och har stor integritet. Du sätter en ära i att lämna ifrån dig 

kvalitet inom utsatt tid och att ta arbetsuppgifter i mål. Du driver ditt arbete framåt på ett självständigt 

sätt, samtidigt som du trivs i samarbete med andra och bidrar med en positiv och utåtriktad attityd.  

Vi är en liten avdelning och det är därför viktigt att alla hjälps åt och delar med sig av sina kunskaper 

och stöttar varandra.  



 Vad kan Europeiska ERV erbjuda dig? 

Som en av de ledande aktörerna på reseförsäkringar erbjuder Europeiska ERV intressanta 

karriärmöjligheter för rätt person. Vi verkar i en internationell och föränderlig miljö med ett spännande 

och brett ansvarsområde där du kommer att vara delaktig i att utveckla redovisningsarbetet. Vi 

uppmuntrar våra medarbetare att ta ansvar för egna projekt och värdesätter personlig utveckling som 

en viktig del i din karriär. Vi sitter i trevliga lokaler med goda kommunikationer nära Sundbybergs 

centrum. 

 Kontaktperson 

För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef Klara Dahlstrand, 

076-525 3343 eller klara.dahlstrand@erv.se.  

Facklig kontaktperson för lokala FTF Pablo Canales 08-454 33 51 eller pablo.canales@erv.se. 

Skicka din ansökan till jobb@erv.se. Vi ser gärna att du ansöker snarast då urvalet sker löpande och 

tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.   

 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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