AB Sjuntorp söker affärsinriktad Ekonomichef
Om bolaget
Sjuntorps Truck och Maskinuthyrning AB startade redan 1988 och utvecklades 2006
till teknikkoncernen AB Sjuntorp, som sedan dess ägs och drivs av nuvarande ägare
tillika VD. Koncernen består idag av fyra dotterbolag och är lokaliserad på fyra olika
orter: Sjuntorp (huvudkontor), Trollhättan, Skövde och Göteborg.
AB Sjuntorp har totalt ca 120 medarbetare och omsatte 2021 ca 190 miljoner Sek.
Bolaget är under stabil expansion, och med lång erfarenhet och hög kompetens
bland medarbetare, är ambitionen att ytterligare fördjupa våra erbjudanden och än
mer bidra till våra kunders framgång

Om tjänsten
Som ekonomichef ansvarar du för koncernens ekonomifunktion där du leder,
utvecklar och styr verksamheten i enlighet med affärsplanen. Till din hjälp har du tre
medarbetare och vi har alldeles nyss implementerat affärssystemet Pyramid.
Du ingår i koncernens ledningsgrupp och rapporterar till VD. Placering för tjänsten är
Sjuntorp. Tillträde efter semestern 2022 eller enligt ök.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Jobbet som ekonomichef innebär ett övergripande ansvar för ekonomifunktionen. Du
ansvarar för den legala redovisningen och rapporteringen, budget och prognosarbete
samt den ekonomiska analysen. Även bokslut (månad, kvartal och år) samt skattehantering, momshantering och deklaration ingår i ditt ansvar.
Som ekonomichef hanterar du kontakter med bank, försäkringsbolag, revisorer och
juridiska rådgivare. Anställningsavtal, löner samt personalansvar för din avdelning
ingår naturligtvis också i ditt ansvarsområde.
Ekonomichefen förväntas driva, koordinera och utveckla rutiner och processer inom
sitt område. Att analysera verksamheten från ett lönsamhets- och kostnadsperspektiv, vara bollplank till VD och coacha verksamheten i ekonomirelaterade
frågor är också en viktig del i ekonomichefens roll.

Vem är du?
Att vara ekonomichef hos oss är ett bra arbete för dig som har ett strukturerat
arbetssätt, är analytisk, noggrann, resultat- och affärsorienterad samt har en förmåga
att se helheten och blicka framåt för att kunna utveckla strukturer och processer som
möter framtida behov.

Du bör vara civilekonom, eller ha liknande akademisk bakgrund och erfarenhet från
liknande roll eller från revision, samt goda kunskaper inom kvalificerad redovisning
och verksamhetsstyrning.
Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.

Övrigt
I denna rekrytering samarbetar vi med Nisch Executive AB. För mera information om
rekryteringen är du välkommen att kontakta konsult Staffan Melin på 070-689 46 24.
Du är välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev, snarast
men senast 2022-03-30, till staffan.melin@nischexecutive.se

