Timrå 23 juli 2018

Ekonomichef
För att möta kundernas behov och säkerställa vår fortsatta
tillväxt förstärker vi vår verksamhet med en ekonomichef.
Vi sitter i nya moderna kontor i Timrå med möjlighet till bra
kommunikationer.
Om tjänsten
Här välkomnas du till en verksamhet där du i din roll som ekonomichef är en viktig del i företaget. Du kommer att under första året
vikariera för nuvarande ekonomichefen under hennes föräldraledighet. Då företaget är under tillväxt kommer nya roller, bland
annat inom ekonomi, att utformas under detta år.
I din roll som ekonomichef har du huvudansvaret över ekonomi på
företaget och du kommer vara en del av ledningsgruppen.
Dina arbetsuppgifter kommer exempelvis vara att:
• Löpande redovisning, bokslut samt framtagande av relevanta KPI:er.
• Årsbokslut och månadsrapportering med kommentarer och analyser.
• Plats i ledningsgruppen, styrelsearbete och deltagande i styrelsemöten.
• Nära samarbete med respektive VD, och anställda, för att utveckla
verksamheten.
• Stort ansvar för hela bolagsgruppen.
• Huvudkontakt för bank och redovisningsbyrå.
• Lönehantering tjänstemän.
• Kontorsadministration.
• Fakturering av våra större åtaganden.
• Projektuppföljning tillsammans med vår Projektchef.
• Utvärderingar av förvärv och andra affärsmöjligheter.
Din profil
Högskoleutbildning inom ekonomi. 5 års arbetslivserfarenhet av
relevant ekonomiarbete (lönehantering, bokslut, analyser).
Engelska i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person tror vi att du
har ett naturligt driv som troligen yttrar sig i att du gärna tar för dig
och är nyfiken på ditt arbete. Då kommunikation är avgörande för hur
väl man levererar mot kunder, och mot kollegor, tror vi också att du är
en god kommunikatör.
Jobbet innehåller en viss del resande, bland annat till vårt bolag i Kina.
Ansökan
För mer information är du välkommen att kontakta Lars Eklund,
lars.eklund@sundsfibertech.com eller Bo Viklander,
bo.viklander@sundsfibertech.com
Ansökan innehållande CV och personligt brev skickar du till någon av
nämnda kontakter ovan.
Vi har målsättningen att slutföra denna rekrytering snarast så vi vill
ha din ansökan senast den 20:e augusti.
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Sunds Fibertech Group är ett internationellt
ingenjörsföretag med fokus på service
och maskinutrustning inom Panelboardindustrin. I företagsgruppen ingår även
ett konsultbolag, Sunds Ingenjörer och
ett dotterbolag i Kina, Shanghai Sunds
Fibertech Co Ltd.
Vi är ett ungt företag med lång historia där
vi ser dina personliga egenskaper som din
största tillgång och nyckeln till framgång.
Sunds Fibertech nettoförsäljning 2017
var ca 55 miljoner kronor. Sunds Fibertech
är omkring 30 experter med ett globalt
försäljningsnätverk. Företaget är under
tillväxt och beräknar årets orderingång
till ca 80 miljoner.

