Ekonomichef med affärsdriv sökes till Smålandshamnar AB, Oskarshamn
Smålandshamnar AB bedriver den totala hamn- och godshanteringsverksamheten i Oskarshamns hamn och i
Västerviks hamn. Hamnarna är geografiskt och strategiskt välplacerad i Östersjöregionen och har som hamnar på
Smålandskusten kapacitet att ta emot och hantera de största fartygen.
Smålandshamnar AB omsätter SEK ca 80 miljoner och hanterar ca 1,2 miljon ton gods med 65 årsanställda.
Som Ekonomichef i Smålandshamnar AB är du en nyckelperson. Du bidrar med god styrning och kontroll, stöd till
våra chefer, utveckling av verksamheten och ett gott ledarskap. I din Ekonomichefsroll ingår du i ledningsgruppen,
rapporterar direkt till vd och ansvarar för ekonomiavdelningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som ekonomichef:





Du förväntas vara en proaktiv och drivande kraft i att vidareutveckla vår affärsmässighet genom att bidra med
styrning och uppföljning till ledning och chefer.
Du har ett övergripande ansvar för vår redovisning, affärsplanering, prognoser samt kalkyler och analyser för
affärsverksamheten.
Du granskar våra avtal och hanterar andra legala frågor. Att driva utveckling och effektivisering av processer är
en viktig del i ditt arbete.
I din roll har du tre personer som direkt rapporterar till dig; en Redovisningsekonom (redovisning/uppföljning),
en Löneadministratör (lön/HR), samt en Kundadministratör (priser/fakturering) .

Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker en ekonomichef med erfarenhet av att leda verksamhet inom ekonomiområdet. Vi ser gärna att du vid
något tillfälle arbetat på ett växande företag och du sannolikt har god erfarenhet av att arbeta med styrning och
uppföljning av ett tjänsteproducerande företag. Vi är en organisation under tillväxt med planer på att växa
ytterligare. Därför söker vi dig med bakgrund ifrån ett liknande företag och som har förmågan att förstå och förutse
behoven som vi står inför. Tidigare erfarenhet av ledningssystemen Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö är meriterande.
Du hanterar svenska och engelska väl i både tal som skrift.
Personliga egenskaper
För att trivas på Smålandshamnar AB och för att vara framgångsrik i rollen som ekonomichef är du prestigelös, med
en god samarbetsförmåga, handlingskraft och en förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat. Du är en analytisk
problemlösare med god förmåga att kommunicera kring affärer och ekonomi. Du tycker om att strukturera
verksamheten och är noggrann. Verksamheten genomsyras av en stor vilja till utveckling och din uppgift blir att
ligga steget före. Som ledare har du ett intresse för människor och deras drivkrafter och kan coacha och utveckla
medarbetare. Som person är du ärlig, tydlig och har glimten i ögat. Du är trygg i dig själv och kan på ett omtänksamt
sätt både ta och stå för tuffa beslut.
Du kan förvänta dig
Vi är ett företag som levererar tjänster med en stark kundfokus. Du kommer leda och ingå i ett team med höga
ambitioner. Som personer är vi både kommersiella och omtänksamma och värnar våra kunder och medarbetare i

stort som smått. Vi gör roliga saker tillsammans och du får ett nära samarbete med kollegor, härlig stämning och
mycket skratt. Nytänkande välkomnas!
Om Smålandshamnar AB
Vår vision: Vi är ledande, innovativa och kundfokuserade
Vi är den ledande hamnoperatören i regionen och det innovativa företaget som fokuserar på kundens behov och på
långa och varaktiga affärsrelationer.
Kvalifikationer: Ekonomiexamen från högskola eller annan utbildning vi bedömer likvärdig. Ledarerfarenhet är ett
krav.
Varaktighet: Tillsvidare, heltid 100 %.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placeringsort: Oskarshamn.
Upplysningar: Vd, Anders Jonsson, tel. 0491-872 04, 070-638 72 04. Facklig representant Unionen, Jerry Karlsson,
0491-872 18.
Information om företaget: www.smalandshamnar.com
Övrigt: Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Ansökan: Välkommen med din ansökan till oss senast den 15 oktober 2017 under adress
Smålandshamnar AB
Norra Strandgatan 50
572 32 Oskarshamn
Eller till info@smalandshamnar.com

