Energifabriken söker ekonomichef
Energifabriken är en specialiserad distributör av förnybara bränslen som medverkar aktivt i omställningen till
ett hållbart och fossilfritt samhälle. Vi har en gedigen kunskap om bränslen, fordon, råvaror och
klimatberäkningar. Vi är ett ägarlett företag med starka värderingar som personlighet, ärlighet,
innovationsförmåga och enkelhet. Vi omsätter ca 700 mkr och har en tillväxttakt på 50-100%.

Arbetsuppgifter
Ditt ansvarsområde omfattar hela vår ekonomi och finansiella rapportering. Här ingår allt från ekonomisk
styrning i form av budgetering och kalkylering till uppföljning som månads- och årsbokslut,
årsredovisningar och koncernredovisning. Andra viktiga delar är att utveckla och optimera vårt
finansierings- och rörelsekapitalbehov samt ansvara för ekonomin i vårt dotterbolag i Norge där
ekonomifunktionen idag är outsourcad. Du rapporterar till vår VD och våra ägare och har tät dialog med
dessa i både strategiska och operativa frågor.
Trots vår storlek i omsättning och tillväxt är vi ganska små, flexibla och prestigelösa i vår organisation. Du
kommer jobba nära vår ekonomiassistent och du måste vara beredd att periodvis stötta upp med arbete
som kund- och leverantörsreskontra och betalningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som delar våra värderingar och prestigelöshet. Du tar ansvar och har förmåga att hålla
ordning och prioritera mellan arbetsuppgifterna. Du har en stor drivkraft som tar dig mot uppsatta mål
och du kan kavla upp ärmarna när det behövs.
Dessutom är en förutsättning att du:
• Kan göra årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och bolagsdeklarationer.
• Har förståelse för finansieringsbehov i snabbväxande bolag och är bekväm med att hantera
diskussioner med banker och andra finansiärer.
• Har den noggrannhet som krävs för att utveckla och följa upp att våra kalkyler och avtal.
Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete med trevliga kollegor. Hos oss hittar du stor frihet och möjlighet
för dig att själv påverka din arbetssituation.

Placeringsort: Linköping
Tillträde: Snarast
Arbetstid: Heltid
Vi vill ha din ansökan på mail till maria@energifabriken.se
Skicka din ansökan så snart som möjligt, gärna före den 31 juli
Kontakta Maria Mattsson på mail eller telefon 0142-41460 vid frågor

