Ekonomichef

Bandi är ett familjeägt företag som sedan 1938 utvecklar och levererar textila
bandprodukter, textiltekniska helhetslösningar och skotillbehör till kunder
över hela världen. Företaget har huvudkontor och tillverkning i Kumla samt
representationskontor i Shanghai. Bandi är ett företag i ständig utveckling
där fokus ligger på innovativa lösningar, produkter med marknadens högsta
kvalitet och textilteknisk spetskompetens. Dotterbolaget Goodstep är en av
Skandinaviens största och äldsta grossister av skotillbehör och arbetar med
många av branschens starkaste, mest välkända och spännande varumärken.
Goodstep levererar skovårdsprodukter, tillbehör och relaterade produkter till
över 1200 skobutiker, butikskedjor och varuhus runt om i Skandinavien.
Till huvudkontoret i Kumla söker vi en ekonomichef med relevant ekonomisk
examen och goda kunskaper inom redovisning och beskattning. Vi söker dig med
flerårig erfarenhet av motsvarande yrke samt skandinavisk koncernverksamhet,
gärna inom tillverkande industri. Erfarenhet av personaladministration är
meriterande.
Du är noggrann, stresstålig, social och har en serviceinriktad inställning till
din omgivning såväl internt som externt. Du är engagerad och har lätt för att
samarbeta samtidigt som du trivs med stort ansvar. Långsiktig utveckling och
resultat är starka drivkrafter hos dig. För att lyckas i din roll krävs även att du är
lyhörd och handlingskraftig.
Utöver generell datorvana (MS Office) och goda språkkunskaper i svenska och
engelska kan du obehindrat arbeta med affärs- och lönesystem.
Rollen innebär både strategisk och operativ problemlösning vilket kräver god
analytisk förmåga, flexibilitet och bred kompetens. Det är dessutom viktigt att ha
förståelse för de krav som kvalitetscertifieringar och kreditvärdighet innebär för
verksamheten. Som ekonomichef har du en nyckelfunktion i koncernens fortsatta
utveckling och kontinuerliga kvalitetsarbete. Du rapporterar direkt till VD. Dina
närmaste medarbetare är controller/IT-ansvarig som är din ställföreträdare och
ekonomiadministratör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Operativt ansvar för koncernens administrativa och ekonomiska processer, som:
• Löpande redovisning samt hantering av leverantörs- och kundreskontra
• Likviditetsplanering med rutiner för in- och utbetalningar
• Hantering av avtalsfrågor med vissa leverantörer
• Bank- och revisorkontakt
• Hantering av försäkringslösningar
• Hantering av lönesystem
• Säkerhetsfrågor såsom kontakt med vakt- och larmföretag
Controlling av koncernens ekonomiska utveckling, som:
• Budget, prognos, nyckeltal och kalkyler
• Periodbokslut
• Årsbokslut
• Upprättande av koncernredovisning, årsredovisning och inkomstdeklaration

Bandi har sedan 1992 tilldelats högsta
kreditvärdighet av Soliditet/Bisnode. Bandi
är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO
9001, producerar textila produkter enligt
Oeko-Tex® Standard 100 och är anslutna
till REPA för återvinning av producerade
konsumentförpackningar.

AB Bandindustri

Vill du veta mer? Kontakta VD Johan Lindmark, tel 019-58 99 35 eller ekonomichef
Henry Fredén, tel 019-59 99 19.
Är du den vi söker? Skicka CV och personligt brev senast 20 april. Urval och
intervjuer sker löpande. Ansökan skickas till henry.freden@bandi.se märkt
“Ekonomichef” eller genom ansökningsformuläret på hemsidan.
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