
Ekonomichef  
med personalansvar 

Till dig som söker jobbet!

Service – Jag ser det som viktigt 
att du som söker inte bara har den 
formella kunskapen för ekonomi- 
uppdraget utan att du också har  
ett tydligt servicetänk.  
 
Försäljning – Vår organisation  
är kundorienterad och du  
kommer snabbt att bli delaktig  
i vårt försäljningsarbete.
 
Personal – Som VD kommer jag  
att öka mitt fokus på affärsutveckling 
och därför vill jag att du tar det  
övergripande personalansvaret.

– vi servar 
hantverkare!

Vi står inför spännande utmaningar och resan med att utveckla vårt  
framgångskoncept fortsätter. Vi kommer därför att förstärka vår  
organisation med en ekonomichef med personalansvar. 

Vi söker dig som tycker att det är roligt att arbeta i en bred roll med en 
blandning av mer kvalificerade uppgifter och löpande rutinmässiga 
arbetsuppgifter. Du får kombinera ditt intresse för människor och  
personalfrågor med din kompetens inom ekonomi. 

Inom ekonomiområdet arbetar du med helheten och ansvarar för allt  
från löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, 
likviditetsplanering budget samt koncernrapportering. Till din hjälp har du 
en redovisningsekonom och tillsammans driver ni ekonomiarbetet. 

Rollen som personalansvarig innefattar lönehantering, avtalsfrågor, 
semesterplanering, arbetsmiljöfrågor, medarbetarutveckling samt att 
tillsammans med VD ytterst ansvara för den dagliga driften i företaget.

För att lyckas i rollen ser vi att du har relevant utbildning och en tydlig 
arbetslivserfarenhet. Vi tror att du har erfarenhet från mindre eller 
mellanstort bolag där du tidigare haft en bred roll inom ekonomi  
och personal.

Som person är du prestigelös, energisk och initiativrik med en vilja att 
utveckla och förbättra. Då vi är en platt organisation som präglas och stort 
engagemang och ansvarstagande, är det av stor vikt att du är en team-
spelare som har förmågan och intresset att få med dig personalen mot 
nya utmaningar och mål. Vidare är du rak och tydlig i din kommunikation 
samtidigt som du visar ödmjukhet i dialogen med andra. 

Vi erbjuder ett stimulerande arbete med stora möjligheter att vara med 
och påverka. Här har du stor möjlighet att lära och att utvecklas med 
företaget. Vi kommer i denna rekrytering lägga stor vikt vid de personliga 
egenskaperna samt att du har den rätta attityden och värderingarna.

Rekryteringen sker i samarbete med Acconia och din ansökan lämnar du 
via www.acconia.se
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