Business Controller till Input interiör Sweden AB, Göteborg
Det är engagerade medarbetare med höga ambitioner som har utvecklat Input interiör till vad vi är idag, Nordens ledande
oberoende inredningskoncern. Följ med på den fortsatta resan och bli en av oss! Nu söker vi Business Controller till vårt
huvudkontor i Göteborg.
Vad vi kan erbjuda
Input interiör växer och utökar verksamheten med Business Controller. Du blir en viktig resurs på vårt huvudkontor i Göteborg
och får möjlighet att arbeta tillsammans med dedikerade och positiva kollegor i ett dynamiskt och expansivt företag. Hos oss
får du lära känna inredningsbranschen inifrån och du blir en del av vårt team om tolv personer på ekonomiavdelningen. Här
sitter även det lokala säljkontoret, IT-avdelningen, marknad och ledning.
Vad vi söker
Personen vi söker kommer i första hand att arbeta med att analysera kostnader och intäkter för våra olika kontor samt för
hela koncernen. Såväl månadsbokslut som helårsbokslut blir en del av ditt arbete liksom att stötta både redovisning- och
reskontraavdelning.
För att lyckas som Business Controller på Input interiör ser vi att du har arbetat i liknande roll under ett par år och har en
högskoleutbildning inom ekonomi. Som person är du noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt, kommunikativ och trivs
med många kontaktytor. Du uppskattar ett varierat arbete och tycker att det är intressant att hoppa in och hjälpa till där
det behövs. Då tjänsten Business Controller är ny behöver du dessutom vara trygg i dina kunskaper och ha förmåga att
självständigt driva ditt arbete.
Ansök snarast

Välkommen med din ansökan samt löneanspråk och CV snarast. Urval sker löpande.
Maila din ansökan till businesscontroller@inputinterior.se. För frågor kontakta Carl-Johan Axelsson 031-799 89 44.

Input interiör
När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god design. Idag är det verklighet. Input
interiör är Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom inredning av kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och
utbildning samt vård och omsorg. Tillsammans är vi 400 medarbetare, på 22 orter i Norden och omsätter 2 miljarder kronor.
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