Verksamhetscontroller med goda systemkunskaper
Är du en utåtriktad ekonom som dessutom har ett stort intresse för IT och tycker att
implementering av system är roligt att arbeta med? Då är detta något för dig!
Colmec är ett expansivt bolag som nu behöver rekrytera en verksamhetscontroller med goda
systemkunskaper till sin verksamhet i Norrköping.

Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetscontroller på Colmec ska du kunna förstå sambanden mellan verksamhet och
affärssystem. Vidare ska du översätta verksamhetens krav på information och processtöd till funktioner i
affärssystemet. Baserat på hur verksamheten vill organisera sina processer, ska du som verksamhetscontroller
kunna leda arbetet med att sätta upp processerna i systemet utifrån dessa krav.
Du bör kunna förstå vilket informationsbehov organisationen har och kunna möta upp detta med olika typer av
rapporter och annan utdata i affärssystemet. Som verksamhetscontroller bör du ha sådana kunskaper i
affärssystemet att du kan bygga dessa rapporter själv åt organisationens olika medarbetare.
Vidare ingår i dina arbetsuppgifter:
- jobba proaktivt med ekonomistyrningsfrågor i företaget
- stötta övriga medarbetare i frågor kring ekonomistyrning
- ställa krav på och ha dialog med verksamhetsansvariga om olika typer av modeller för uppföljning
- bygga rapporter som önskas från organisationen
- utbilda i affärssystemet
- förvaltning av gemensamma register i affärssystemet, såsom artikelregister och kontoplan
- hantera regelverket i systemet kring vilka automatkonteringar, kontroller och behörigheter som skall läggas upp
för att underlätta användandet av affärssystemet.

Utbildning / Erfarenhet
Vi ser att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi. För att du ska lyckas som verksamhetscontroller på
Colmec krävs bred kunskap inom både ekonomi, processer och IT. Då tjänsten kräver att du kan skapa det nya i
systemet, behöver du ha erfarenhet av arbete som controller. Vi ser gärna att du har arbetat inom
produktionsbolag. Du bör även ha stort intresse av system och meriterande är om du har erfarenhet av
implementering av affärssystem eller systemskifte.
Som person trivs du i en jordnära miljö, är flexibel och prestigelös. Vidare är du resultatinriktad, analytisk och
noggrann. Du tycker att det är roligt att jobba i ett företag i expansion samt har själv förmåga att driva ditt arbete
självständigt och ta egna initiativ.
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Colmec AB
Colmec AB är marknadsledande i Sverige vad avser regummering av Lastvagnsdäck och Bussdäck. Vårt
varumärke BOSS har den största volymen av samtliga Lastvagnsdäck och Bussdäck på den svenska marknaden.
Colmec bedriver verksamhet i Sverige och Polen, med egna produktionsanläggningar i båda länderna. Vi är
dessutom verksamma i Island, Norge, Danmark och Finland. Colmec har total 350 anställda i koncernen och
omsatte 2013 650 miljoner SEK, före koncernelimineringar.
Colmec skall vara den mest attraktiva och naturliga partnern för distribution av Lastvagnsdäck och Bussdäck,
genom effektiva distributionskanaler, högt tekniskt kunnande, avancerad egen LV-regummering och ekonomiskt
fördelaktiga alternativ.

