
 
 

FINANCE COORDINATOR 
ORDER & FINANCE TEAM, STOCKHOLM 

 
Vill du vara med på en spännande företagsresa? Vill du samtidigt vara brickan i att bygga 
upp en administrativ avdelning? Härligt! BAUX växer och söker därför en självgående 
och positiv kollega till rollen som Finance Coordinator. I denna roll kommer du vara del 
av ett litet och dedikerat team som motiverar varandra och jobbar mot att nå nya höjder!  
 
BAUX är ett innovativt svenskt designvarumärke som med fokus på hållbarhet erbjuder 
designade akustiklösningar för företag såsom Google, Spotify, Facebook, Netflix, 
Amazon, Adobe, Stella McCartney och eBay. Läs mer om BAUX på www.baux.com! 
 
Tack vare en fin försäljningsutveckling behöver vi förstärka vår organisation på 
huvudkontoret beläget i centrala Stockholm. Vi söker därför en självgående och 
noggrann kollega som ska arbeta som vår Finance Coordinator med start omgående.  
 
Som vår Finance Coordinator kommer du att jobba tillsammans med vårt sälj- och 
orderteam. Vi lägger stor vikt i att säkerställa hög kvalitet i våra processer och att 
ständigt göra det lilla extra för våra kunder.  
 
 



Arbetsuppgifter, exempel: 
• Kundreskontra, fakturering och samarbete med vår externa bokföringsfirma 
• Daglig kontroll av inkommande betalningar och påminnelser vid sen betalning 
• Bokföring av inbetalningar från kunder  
• Leverantörsreskontra, attestering och bokföring 
• Månadsavstämningar och ekonomiska rapporter 
• Kontroll av likviditet och växling av valuta vid behov 
• Samarbete med order-avdelningen för att säkerställa kundnöjdhet 

 
Du förväntas också vara med och bygga upp vår administrativa avdelning genom att 
driva och delta i diverse förbättringsprojekt. 
 
Vi letar efter dig som  

• Har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter 
• Har goda kunskaper inom Excel och/eller eller Google Sheets  
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift 
• Är drivkraftig och ambitiös. Du arbetar både självständigt och i grupp. Du är 

initiativrik, flexibel och har förmåga att arbeta mot flera mål samtidigt. 
Noggrannhet, struktur, serviceinriktad och en social förmåga är andra viktiga 
egenskaper för denna tjänst. 

 
Det är meriterande om du har  

• Tidigare erfarenhet från Fortnox (och eventuellt Salesforce) 
• Erfarenhet av internationella miljöer 
• Erfarenhet från, eller intresse av, design och arkitektur 

 
ÖVRIGT 
 

• Start så snart som möjligt 
• Ansök genom att skicka in ditt CV till jobs@baux.com med rubriken ’Finance 

Coordinator’ 
• Heltidsposition på BAUX HQ, Sankt Eriksgatan 106, Stockholm 
• Vi värnar om teamets hållbarhet (på flera plan!) och erbjuder därför 

friskvårdsbidrag samt en flexibel arbetskultur med möjlighet att jobba deltid 
hemifrån. 


