Group Financial Controller
Tjänstebeskrivning
Obducat söker en självgående, noggrann och driven Group Financial Controller. Du kommer att
arbeta med att sammanställa, analysera och rapportera finansiell information och ha en mycket
aktiv roll i ekonomistyrningen av koncernen. Som Group Financial Controller hos Obducat leder och
ansvarar du för koncernens redovisning och rapportering och är en nyckelaktör inom koncernens
ekonomiorganisation. Du rapporterar till koncernens CFO och har placering på huvudkontoret i
Lund.
Exempel på arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarig för månadsvis konsolidering av koncernens resultat-, balansräkning och
kassaflöde
Helhetsansvar för månads-, kvartals, och årsbokslut
Övergripande ansvar för att redovisningen följer lokala redovisningsregler samt IFRS på
koncernnivå
Ansvara för planering och upprättandet av koncernårsredovisning och kvartalsrapporter
Analysera och kvalitetssäkra dotterbolagens rapportering
Utvecklingsarbete av ekonomiprocesser och arbetsrutiner
Budgetprocess samt prognoser
Uppföljning och analys av budget och bokslut
Samla in och sammanställ information för rapportering och analyser
Ad-hoc analyser

Krav på person
Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande med erfarenhet av kvalificerat
redovisningsarbete. Du känner dig trygg inom redovisningsområdet och har erfarenhet av analys,
rapportering, bokslut och konsolideringsarbete.
Som person trivs du med självständigt arbete och att ha många projekt pågående samtidigt. Du är
drivande, analytisk, noggrann och har förmåga att prioritera. Du trivs i en roll som är bred och
innehåller både enklare rutinarbete och avancerade ekonomiska analyser. Vidare har du en positiv
inställning, ett flexibelt förhållningssätt och trivs i en organisation som kännetecknas av entusiasm,
entreprenörs- och framåtanda. Du har också en kommunikativ fallenhet och en god social
kompetens.
För att lyckas i rollen krävs vidare:
•
•
•
•
•

Erfarenhet från liknande roll eller från revisionsbranschen
Kunskaper i kvalificerade redovisningsfrågor inklusive IFRS
Utmärka kunskaper i koncernkonsolidering
Flytande engelska och svenska i tal och skrift. Kunskaper i tyska är meriterande men inget
krav.
Väldigt goda kunskaper i Microsoft Office, såsom Word, Excel och PowerPoint
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Övrigt
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsomfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsort: Lund
Vänligen skicka din ansökan till info@obducat.com . Intervjuer sker löpande så ansök gärna så
snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
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