
SÅ HÄR ÄR 
DET HOS OSS.

Delade värderingar 
på riktigt.

Vi är en värderingsdriven redovisningsbyrå. Alla 

medarbetare och ledare arbetade tillsammans, 

under ett helt år, fram de värderingar som vi vill 

ska bygga vår kultur och forma allt vi gör. 

Våra värderingar syns och lever i vår vardag, 

följs upp löpande och är en naturlig del i en rad 

av våra processer för att utveckla medarbetare 

och ledare.

Välmående & 
hälsa på jobbet.

Varje dag samlas alla på kontoret för en frukost 

som vi bjuder på. En återhämtning och möjlighet 

att lära känna sina kollegor ännu bättre.

Vi har utöver friskvårdsbidraget även möjlighet 

till massage. 

Våra medarbetare erbjuds en hälsoundersökning. 

Vi ser det som en självklarhet att ha ett aktivt          

arbetsmiljöarbete i stor samverkan på jobbet.

Balansen i livet är viktigt, därför arbetar vi medvetet 

för en jämn och hälsosam arbetsbelastning.

Kompetens som 
utvecklas & växer.

På våra utvecklingssamtal sätter vi tillsammans 

individuella mål för exempelvis prestation, 

beteende, lärande och ansvar. Vi investerar 

varje år i utbildningar för alla medarbetare. Tack 

vare vår tillväxt, bredd av uppdrag och stora 

kompetens i teamen så fi nns det alltid konkreta 

steg att ta framåt. 

Det kan handla om behov av omväxling, större 

variation, kompetensutveckling eller utökat 

ansvar. Vi vill att varje medarbetare ska växa 

och utvecklas.  

Frihet & flexibilitet.

Arbetar du hos oss så värdesätter du garanterat 

den stora friheten som du får. Det handlar 

exempelvis om fl exibla arbetstider och möjlighet 

att arbeta hemifrån om det underlättar din vardag. 

Uppdraget som konsult hos oss bygger på hög 

grad av självständighet och självbestämmande.

Team & 
coachande ledare.

Forskningen och våra erfarenheter talar sitt 

tydliga språk – alltför stora team hämmar 

välmående, engagemang och arbetsprestationer. 

Därför är vi uppdelade i mindre team, som möts 

regelbundet för stöd, erfarenhetsutbyte, 

och lärande. 

Varje team har en coachande teamledare, som 

samtliga genomfört ett omfattande ledartränings-

program. Teamledarna och VD leder bolaget och 

utgör ledningsgruppen.


