Business Controller till Emma S.
Emma S. är ett svenskt hudvårdsmärke som utvecklar och säljer hudvårdsprodukter. Våra
produkter säljs i Sverige, Norge, Finland, Danmark och på Tax free i Sverige. Emma S. har en egen
webbshop med försäljning inom EU. Emma S. är ett snabbväxande företag som omsätter
ca 40 MSEK och vi är idag ett 15-tal personer som arbetar på företaget.
Vi söker en person som kan ansvara för vår ekonomi. Du kommer att arbeta nära hela Emma S.
teamet på vårt kontor i centrala Stockholm samt med vår leverantör av redovisningstjänster. Vi är
ett bolag som växer och för rätt person finns goda möjligheter till utveckling inom bolaget.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
• Följa upp resultatutvecklingen
• Identifiera och driva förbättringsåtgärder tillsammans med operativt ansvariga
• Utarbeta budget och prognoser
• Ansvara för fakturering och betalningar samt planera och följa upp likviditet
• Ansvara för försäkringar och bistå i uppföljning av avtal
• Bidra i bokslutsarbetet och i dialog med revisorer
• Delta i/driva projekt kopplade till utveckling av Emma S.
Erfarenhet/kompetens
• 3-5 års arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av business controlling
• God förståelse för resultat och balansräkning
• Stark initiativförmåga och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
• Gärna erfarenhet av att leda projekt
• Goda kunskaper i Excel och Office-paketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Gärna erfarenhet av IT men inget krav
Din profil
• Du är strukturerad och noggrann
• Du gillar siffror och analys
• Du gillar att ta tag i utmaningar och hitta lösningar
• Du är ansvarstagande och har egen initiativförmåga
• Du gillar högt tempo och att ta tag i uppgifter som ligger både högt och lågt
• Du gillar både att jobba självständigt och tillsammans med andra
Frågor, ansökningar, personligt brev och CV skickas till Nora Larssen på Emma S. AB
Mail : nora.larssen@emmas.com
Telefon: 070 – 665 6585

