
Vi söker Ekonomi- och Säljsupport

Tenstar Simulation växer ytterligare och vill nu förstärka laget med en Ekonomi- och Säljsupport med servicekänsla. 
En supportande och viktig funktion för oss och för våra kunder! Varierande arbetsuppgifter, korta beslutsvägar, 
goda arbetskamrater och ett företag som är mån om sin personal är vad vi erbjuder. Som ekonomi- och säljsupport 
stöttar du både ekonomi och säljavdelningen. Dina arbetsuppgifter varierar mellan ekonomiuppgifter samt 
försäljningsrelaterade frågor och uppgifter. Stora möjligheter finns att utveckla rollen och dess innehåll beroende 
på sökanden.

Arbetsuppgifter:
• Löpande bokföring
• Kund och leverantörsreskontra
• Fakturering
• In- och utbetalningar
• Utläggshantering
• Moms samt hjälp vid bokslut
• Nyregistrering av Kunder
• Kontakt med våra säljare runt om i världen och bistå 

dem i deras frågeställningar
• Ta fram och distribuera statistik och uppföljningar 

utifrån behov
• I övrigt vanligt förekommande arbetsuppgifter inom 

det administrativa området

Kvalifikationer:
• Har ekonomisk utbildning och gärna några års erfarenhet.
• Kunskaper i Monitor, Visma samt något lönesystem är 

meriterande.
• Kan skriva och tala på engelska och svenska
• Är utåtriktad och tycker om att kommunicera

Övrig information: 
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Tanumshede 
Skicka ansökan till job@tenstarsimulation.com  
Frågor: Ulrika Jönsson +46 767 - 87 93 02  
www.tenstarsimulation.com

Vår mission är: 
att minimera utsläpp, öka effektivitet och förbättra 
säkerhet under och efter utbildning av maskinförare 
inom anläggning, transport och naturbruk. 

Tenstar Simulation är: 
världsledande och har ca 35 anställda medarbetare 
varav ca hälften är ett unikt utvecklingsteam 
bestående av spelutvecklare och civilingenjörer. 
Resten av vårt team jobbar med produktion, sälj och 
support med fokus i Europa även om försäljning sker 
till hela världen. Vi är en arbetsplats där kreativitet 
och egna initiativ står högt på agendan, såväl som god 
stämning som goda resultat. Vårt huvudkontor ligger i 
Tanumshede i norra Bohuslän. 

Vår produkt är: 
ett simulatorbaserat utbildningsverktyg för skolor, 
utbildningsföretag och maskintillverkare över hela 
världen. Vi använder det senaste inom spelteknik för 
att skapa programvara med grafik i världsklass som 
kombineras med hårdvara för att ge realistiska virtuella 
utbildningsmiljöer. 

Vi tycker att förtroende, effektivitet och utveckling är 
hörnstenar i en sund verksamhet, det önskar vi att du 
också tycker.


