Mannerdahl Rekrytering & Organisationsutveckling AB annonserar för kunds räkning. HellermannTyton AB är ett helägt dotterbolag till HellermannTyton Ltd i Storbritannien. Koncernen har företag
i 33 länder och omsätter c:a 3,5 miljarder SEK. HellermannTyton AB, med huvudkontor i Järfälla,
består av dotterbolag i Norge och Ryssland och filialer i Finland och Danmark och har en sammanlagd omsättning på c: a 275 miljoner SEK. Vi är ledande på att organisera kabel och ledning, med
produkter och system inom områdena – skydda, fästa, märka, bunta och koppla. Våra kunder är
främst tillverkande industri och elgrossister.

Nordisk Financial Controller/
Ekonomichef
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Som Financial Controller/Ekonomichef rapporterar du direkt till VD och sitter med i ledningsgruppen. I ansvaret ligger riskmanagement, koncernrapportering samt säkerställande av att koncernpraxis efterlevs. Du ansvarar för prognoser, budgets, bokslutsarbete och investeringsfrågor. Du
kommer att tillsammans med vår Operativa Chef vara drivande i frågor som rör förbättringar i de
interna processerna samt ett aktivt deltagande i företagets generella kvalitetsarbete. Du svarar
för extern kommunikation med banker, revisorer och myndigheter. Till din hjälp på ekonomiavdelningen har du Redovisningschef samt fem medarbetare. Placeringsorten är Järfälla.
Din erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig som har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som Controller i internationellt bolag. Du har ett professionellt arbetssätt kombinerat med samarbetsförmåga internt såväl
som externt. Du har tidigare erfarenhet av, samt motiveras och stimuleras av, att ha ledaransvar
Du talar och skriver svenska såväl som engelska samt har goda kunskaper i Office-paketet, i
synnerhet Excel. Det är meriterande om du tidigare arbetat i ett helintegrerat affärssystem, gärna
Movex. Du är drivande och har ett helikopterperspektiv med ett starkt intresse för affärer. Som
person är du även lojal, kreativ, förändringsorienterad, prestigelös, stresstålig och strukturerad.
Närmare information
Tillträdesdatum är flexibelt men vi tror att bästa anställningsdag är i mitten av augusti. Vill du veta
mer om tjänsten är du välkommen att ringa rekryteringskonsult Donald Mannerdahl på telefon
08-4461960. Besök gärna vår hemsida för mer information om företaget www.hellermanntyton.se
Ansökan
Sänd ditt personliga brev och CV per epost till ansokan@mannerdahl-rekrytering.se senast den
15 maj märkt ”HellermannTyton”.

