Business Controller till Addtech Components Sweden
- Är du en driven och proaktiv Business Controller?
- Har du erfarenhet av både controlling och redovisning?
- Trivs du att jobba verksamhetsnära?
Då kan du vara den Business Controller som Addtech Components Sweden söker.
Om uppdragsgivaren

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken
mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska
produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur.
Addtech har cirka 2 000 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken.
Koncernen omsätter cirka 6,6 miljarder SEK. Addtech-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Affärsenheten Addtech Components Sweden, som är en del av affärsområdet Addtech Components,
marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, hydraulik elektromekanik och
elektronik till kunder inom tillverkningsindustrin. Affärsenheten består av drygt 20 bolag som
hanteras som 15 enheter med en ekonom som ansvarig på varje. Antal anställda uppgår till ca 300
och omsättningen uppgår till 1,1 miljarder SEK.
Beskrivning av tjänsten

Tjänsten är placerad på företagets huvudkontor i ljusa och fräscha lokaler på Birger Jarlsgatan i
centrala Stockholm. För att trivas i tjänsten och på företaget är det viktigt att förstå kunden och de
olika rollerna. Du kommer att jobba nära Affärsområdescontrollern och du rapporterar till
Affärsenhetschefen.
Ansvar för ekonomiska frågor inom affärsenheten, vilket innefattar:
- Uppföljning, analys och styrning av affärsenheten och de ingående 25 bolagen
- Handledning/stöttning till och samarbete med bolagens ekonomer och VDar
- Analys och ekonomiska underlag till Affärsenhetschefen
- Vara stöd och bollplank i ekonomiska frågor till Affärsenhetschefen
- Månads-, kvartals- och årsbokslut samt prognoser för affärsenheten
- Övrig koncernrapportering
- Valutahantering i samarbete med koncernens treasuryavdelning
- Övriga frågor inom ekonomiområdet
Vem är du?

Vi söker dig som är civilekonom eller har annan eftergymnasial utbildning. Vi tror att du har minst
2-4 års erfarenhet av business controlling och en helhetsförståelse för ett bolags redovisning. En
passande bakgrund kan vara något år på revisionsbyrå följt av erfarenhet som controller på ett
större bolag med koncernrapportering.
Meriterande är om du har erfarenhet av affärssystem, Cognos controller (koncernrapporteringssystemet), och har mycket goda kunskaper i Excel. Vi förutsätter att du har en god kunskap i
svenska och engelska i tal och skrift.
Du är driven, proaktiv och analytisk. Du trivs i en rådgivande roll där det är viktigt att förstå
kunden/respektive bolag och att upprätthålla goda relationer. Du är en kommunikativ och positiv
person samtidigt som du har integritet och kan stå emot i vissa frågor. Du är van att jobba mot
deadlines och att ha många bollar i luften samtidigt som du är noggrann och strukturerad. Vidare
tror vi att det är en fördel om du har ett visst intresse för teknik.
Intresserad?

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Magnus Nilsson. Ansök
snarast då intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Att ansöka tar endast ett par minuter och du behöver enbart uppge kontaktuppgifter samt bifoga
ditt färdiga CV. Följ denna länk.

Om Invici

På Invici är vi experter inom ekonomiområdet. Vår vision med Invici är ett konsult- och
rekryteringsbolag för ekonomer där du som kund eller kandidat känner att vi förstår dina behov. Vi
har suttit på liknande positioner som din och har därefter arbetat i rekryteringsbranschen under
flera år.
Kontaktperson(er)

Magnus Nilsson
0733-84 20 22
magnus.nilsson@invici.se
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