SMAK Certifiering AB servar livsmedelskedjan med certifieringar – från primärproduktion till förädling. Vi är ett helsvenskt bolag till en stiftelse där bland annat LRF, SLU, ICA, COOP och Axfood
ingår. Våra medarbetare, ett 30-tal revisorer, finns placerade runt om i Sverige och tar uppdrag i
hela landet. Vi har vårt huvudkontor i Alnarp, mellan Malmö och Lund, samt lokalkontor i Halmstad och Borås. Vi erbjuder certifiering för IP Sigill, EUs förordning för ekologisk produktion, RIP
och GlobalGAP.

SMAK Certifiering söker Ekonomichef med HR-kunskap
Vill du arbeta i en befattning som kombinerar områdena ekonomi och personalfrågor? Då har vi en spännande tjänst att erbjuda. Du får en nyckelroll i bolaget, intressanta arbetsuppgifter och kommer att arbeta
tillsammans med skickliga kollegor. Till detta kan läggas att arbetet vi utför är riktigt meningsfullt och att
vi gör skillnad i våra kunders verksamheter. Vi är stolta över att vi idag är en av Sveriges största aktörer
inom vår bransch. Kompetenta medarbetare, professionalism och gediget engagemang är grunden till vår
framgång. Läs gärna mer om oss på www.smak.se.

Viktiga arbetsuppgifter som bidrar till att utveckla vår verksamhet
SMAK Certifiering är ett mindre bolag vilket medför stor variation i dina arbetsuppgifterna. Som Ekonomichef har du ansvar för ekonomiarbetet och övergripande HR-frågor, ingår i bolagets ledningsgrupp samt
svarar för utveckling och förbättringar inom ditt ansvarsområde. Befattningen är placerad på huvudkontoret
i Alnarp och du rapporterar till bolagets VD.
Exempel på uppgifter inom ekonomiområdet (detta är din ”hemmaplan”)
• Löpande redovisning inkl fakturering, kund- och leverantörsreskontra.
• Lönehantering, moms- och skatteredovisning.
• Upprättande av bokslut och årsredovisning.
• Lönsamhetsanalys, uppföljning av nyckeltal, budgetarbete samt rapportering.
Exempel på uppgifter inom HR-området (det du inte kan tar du reda på)
• Uppdatera personalhandboken och andra interna dokument.
• Uppfylla lagkrav som exempelvis lönekartläggning.
• Supportera chefer och medarbetare i olika typer av personalfrågor.
• Administration såsom inrapportering av pensioner och statistik.

Din profil
Du har mycket goda redovisnings-/ekonomikunskaper och har även erfarenhet av controllingarbete. Detta
ger dig förutsättningar att dels bedriva ett ekonomiarbete av hög kvalitet, dels komma med affärsmässig
input till ledningen. Du har också erfarenhet av HR-/personalområdet och ett stort intresse för HR-frågor.
Vi söker dig som är en riktigt vass ekonom med förmågan att se helheten utan att tappa fokus på detaljerna.
Som person är du analytisk, självgående, strukturerad och handlingskraftig. Det är också viktigt att du är
trygg i dig själv, öppen, prestigelös och har ett relationsskapande sätt. Du är duktig på att kommunicera och
språkmässigt behärskar du svenska och engelska såväl i tal som skrift.

Vi ser fram emot att höra av dig
Tycker du att befattningen verkar intressant och upplever att profilen passar dig så sök omgående, dock
senast den 4 februari. I denna rekrytering samarbetar vi med Clienta Kompetensförsörjning och din ansökan
med CV ber vi dig att maila till ekonomichef@clienta.se.

