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Ekonomiansvarig till Tube
Tube är världsledande inom hydrauliksystem med hjälp av våra leverantörer och vårt eget kunnande. Vi arbetar med
ledande svenska exportföretag som ställer stora krav på oss som leverantör. Mobil och industriell hydraulik är
huvudområden och vi har specialiserat oss på att skräddarsy kundanpassade lösningar baserade på kundens önskemål och
behov. Tube är idag 22 anställda med huvudkontor i Sätra, södra Stockholm med försäljning, konstruktion, produktion och
lager. Vi har även försäljningskontor i Hudiksvall, Ljungby och Sundsvall. Årsomsättningen uppgår till ca 80 miljoner kronor.
Verksamheten finns förutom i Sverige även etablerad genom systerbolag i de övriga Nordiska länderna. Tube Control AB
ingår i börsnoterade ADDTECH AB med ca 120 dotterbolag och en omsättning på 6 miljarder. Läs mer om företaget på
http://www.tubehydraulik.se/

Trivs du i en självständig roll där du har ett helhetsansvar över ekonomifunktionen? Vill du arbeta med breda
frågor inom ekonomi och controlling i ett dotterbolag till en börsnoterad koncern? Rollen som
Ekonomiansvarig till Tube kommer att innebära både utvecklande, ledande och operativt arbete i ett företag
som står för högt engagemang och driv. Stämmer detta in på dig? Då ska du definitivt läsa vidare!
Detta söker vi
Nu söker vi dig som vill arbeta som Ekonomiansvarig och därmed ha det övergripandet ansvaret för Tubes
redovisning, uppföljning och rapportering. Rollen som Ekonomiansvarig är varierande och du kommer arbeta
med både operativa och strategiska ekonomifrågor. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.
Tjänsten är placerad på Tubes huvudkontor i Sätra, södra Stockholm.
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära:
• Upprätta månads-, kvarts- och årsbokslut samt årsredovisning
• Löpande redovisning
• Moms- och skattedeklarationer
• Ansvara för analys, budget- och prognosarbete
• Ansvara för resultat- och lönsamhetsuppföljning
• Valuta- och likviditetshantering
• HR- och personaladministration gällande anställningsavtal, pensioner, kollektivavtal etc.
Din profil
Du har en akademisk eller eftergymnasial utbildning och har minst fem års arbetslivserfarenhet av kvalificerade
redovisningsfrågor. Du arbetar troligen i en roll som redovisningsansvarig, senior redovisningsekonom eller
ekonomiansvarig i ett mindre eller mellanstort bolag och är nu redo för att utvecklas!
Du som person
Som person har du ett inre driv och är en ”doer” som får saker att hända. Du trivs i en självständig roll där du
själv strukturerar och styr ditt arbete. Vidare är du kommunikativ och har förmågan att vara lyhörd, smidig och
du värdesätter ett gott samarbete. För att lyckas i rollen har du förmågan att ta ett strategiskt och
helhetsorienterat perspektiv.
Välkommen med din ansökan!
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Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Tube med Prodiem. Urval och intervjuer sker löpande med start vecka 31.
Ansökan sker via Prodiems hemsida www.prodiem.se. Vid frågor kontaktar du Maria Gerle på Prodiem, tfn 073303 30 24 eller Hannah Plogell på Prodiem, 073- 303 36 11.
Välkommen med din ansökan!
Prodiem erbjuder rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi, finans och HR. Vi har konsulter och
kandidater som går in i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika
projekt eller på chefsnivå.
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