Nordic Light Group söker analytisk
Market Area Controller
Information om tjänsten
Som Market Area Controller arbetar du
verksamhetsnära och operativt med VD
och ekonomifunktionerna i bolagen
inom Nordic Light Group samt controllerfunktionen i moderbolaget.
Du ansvarar för ekonomistyrning, analys,
prognos, budgetrapportering och planering i en internationell arbetsmiljö med
breda kontaktytor. I din roll ingår att utvärdera och förbättra bolagets processer
ur ett ekonomistyrningsperspektiv samt
vidareutveckla systemstöd för effektiv
ekonomisk styrning, analys och kontroll.
Totalt sett konsoliderar och analyserar
du rapporterna för de sex olika verksamhetsområdena och rapporterar direkt till
Chief Business Officer för Nordic Light
Group.
Tjänsten innebär resor till Nordic Lights
dotterbolag internationellt.

Placeringsort: Skellefteå

färdigheter och ett proaktivt arbetssätt,
och är van att skapa resultat tillsammans
med ditt team. För att trivas i denna roll
behöver du vara flexibel, självgående
och kunna arbeta lösningsorienterat. Du
har god kommunikationsförmåga och
behärskar svenska och engelska i såväl
tal som skrift.
Du har också en god pedagogisk förmåga och ett socialt och positivt sätt som
gör att du effektivt kan stötta och agera
bollplank till många interna intressenter.
Du är van att arbeta i ett högt tempo och
leverera enligt deadlines.

Information och ansökan:
I denna rekrytering samarbetar Nordic
Light Group med Experis Sverige.
Om du har frågor kring tjänsten är du
välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Tom Jakobsen på 070-270 27 67.
Sök tjänsten på experis.se.

Vem är du?

Notera att urval och intervjuer sker
Den vi söker har ekonomisk utbildning på
löpande. Sök därför tjänsten så fort som
högskolenivå samt några års erfarenhet
möjligt.
av ekonomiarbete. Arbete i internationell
miljö och/eller börsnoterad verksamhet
Välkommen med din ansökan!
är meriterande. Du har starka analytiska

Nordic Light Group AB, utvecklar, tillverkar och marknadsför direkt och
genom återförsäljare accent och allmänbelysning för utomhusbruk, utställningsändamål och butik. Sedan 2011 ingår Nordic Light Group i ITAB
koncernen. ITAB är börsnoterat vid OMX Nordic Excange i Stockholm.
Nordic Light-gruppen har fabriker i Kina och Skellefteå samt återförsäljningsbolag i USA, Indien, Brasilien och Chile. På placeringsorten
Skellefteå arbetar idag ca 100 personer. Totalt inom Nordic Light arbetar
ca 750 personer. Läs mer om oss på www.itab.com

