Lidan Marine i Lidköping söker ekonomichef

Lidan Marine i Lidköping utvecklar kundanpassade elektriska och hydrauliska vinschlösningar och hanteringssystem för de
mest krävande miljöer och uppdrag världen över. Totalt omsätter vi (Lidan Marine AB) ca 80 mkr och hela koncernen

omsätter ca 350 och har i dagsläget (Lidan Marine AB) 22 anställda.

Vi letar efter en driven ekonomichef som söker nya utmaningar.
Om företaget
Lidan Marine är ett företag med korta beslutsvägar. Vi finns i centrala Lidköping. Våra kunder är
verksamma över hela världen uppdelat på affärsområdena marine, naval, subsea och industry. Lidans
affärsidé och historia präglas av innovation och ständig teknikutveckling vilket präglar vår
organisation och våra arbetssätt. Personalen utgör bolagets viktigaste tillgång och det är nödvändigt
att våra medarbetare ständigt utvecklas. Lidan ska erbjuda en trivsam, strukturerad och utvecklande
miljö för sina medarbetare. Lidan Marines vision och mål är att vara en betydande leverantör inom
sina huvudsegment.
Våra kunder skall uppleva att de med Lidan Marine har en stark samarbetspartner och att de gjort
det bästa möjliga leverantörsvalet.
Lidan Marine strävar efter att alla situationer kännetecknas av pålitlighet, flexibilitet & engagemang.
Om tjänsten
Ekonomichefen har en nyckelroll och rätt person skall på olika sätt bidra till att stödja företagets
tillväxt och lönsamhet. Som en del av vår ledningsgrupp förväntas du vara ett engagerat stöd och
bollplank till VD och övrig ledningsgrupp vad gäller affärsutveckling samt med att ta fram strategiska
planer och mål för verksamheten. Du skall ta en aktiv roll i verksamhetens utveckling.
Du ansvarar för ekonomifunktionen med stöd av en redovisningsekonom. Du rapporterar till
företagets VD.
Tjänsten är bred och innehåller såväl strategiska frågor som operativa uppgifter såsom
sammanställning av månadsrapport till VD, bokslut, rapportering till moderbolaget, uppföljning av
kassaflöde, KPIer och lagerstyrning. Förutom ansvar för ekonomisk uppföljning och rapportering
både internt och externt är du också ytterst ansvarig för all bolagsformalia såsom årsredovisningar

etc. Du är vidare en central person i budgetprocessen. Du deltar i analys och strategiarbetet och gör
kreditbedömningar av kunder och leverantörer. Sammanställningar av våra investeringskalkyler
analyserar dessa. Du är aktiv i våra projekt med löpande uppföljning med för och efterkalkyler.
Din profil
Du bör ha följande erfarenheter och egenskaper:
-

Vara högskoleutbildad inom ekonomi eller motsvarande
Ha erfarenhet från liknande relevant roll
Ha goda kunskaper inom redovisning och produktionsekonomi
Vara genuint affärs- och verksamhetsorienterad
Ha en strukturerad och analytisk läggning med förmåga att snabbt sätta sig in i ekonomiska
data och dra slutsatser kring verksamheten
Kunna och vilja arbeta såväl strategiskt som operativt
Vara lyhörd och ha förmåga att skapa goda relationer både externt och internt
Svenskt medborgarskap och B-körkort.

Personliga egenskaper
•
•
•

Du är driven, kreativ, nytänkande och lösningsorienterad
Du har förmåga att hålla flera aktiviteter igång parallellt
Du gillar ordning och reda och har god planeringsförmåga

Vi erbjuder
•
•
•
•

En nyckelroll i ledningsgruppen i ett företag på en global marknad i en expansiv grupp
En öppen arbetsplats där samarbete och gemenskap är viktigt
En småskalig miljö präglad av engagemang och vilja att ständigt förbättras
Goda utvecklingsmöjligheter

Ansökan
Passar du in på ovanstående och känner dig inspirerad av att arbeta i en utmanande och
internationell miljö med goda utvecklingsmöjligheter är du välkommen att höra av dig till oss.
Välkommen med din ansökan med CV och löneanspråk via E-post till charlotta@hrpartnerivast.se

