
 
 

 
 

 

 

 

 

REDOVISNINGSCHEF/-ANSVARIG 

Är du intresserad av en roll där du får vara med att utveckla och stärka vår ekonomifunktion? 
I så fall har vi en utmanande och spännande roll för dig! 

 
OM TJÄNSTEN 
Vi söker en driven och engagerad redovisningschef/-ansvarig för att arbeta med kvalificerat 
redovisningsarbete, prognoser, bokslutsarbete, analyser och koncernredovisning. Personen kommer 
ansvara för redovisningen inom Scandbio AB med tillhörande svenska dotterbolag samt Danmark och 
Tyskland. Tjänsten är på heltid med placering på huvudkontoret i Jönköping.  
 
Inom ekonomifunktionen i Sverige finns idag två team, ett controllerteam på tre personer med fokus på 

analyser och uppföljningar och ett redovisningsteam med tre personer med fokus på redovisningen 

och därtill liggande arbetsuppgifter och där redovisningschefen är ledaren. I redovisningsteamet i 

Sverige har du två duktiga medarbetare till din hjälp. De sköter det löpande arbetet med 

kundreskontran, leverantörsreskontran och moms- och skatteredovisning. Du rapporterar till CFO.  

 
KVALIFIKATIONER  
Du är utbildad civilekonom, gärna med inriktning på redovisning och revision. Du har tidigare 
erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och praktisk erfarenhet av att strukturera och driva 
redovisningsarbete. Du behärskar engelska i både tal och skrift och har goda kunskaper i affärssystem 
(Dynamics AX är meriterande) och Office, framför allt Excel. 
 
Det är en stor fördel om du har ledarerfarenhet, men det är inget absolut krav. Det viktiga är din 
personlighet och utvecklingsförmåga. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter i pressade 
situationer. Ditt sätt är kommunikativt, entusiasmerande och du engagerar och driver. Du vill utveckla 
och förbättra rutiner och arbetssätt. 

 
 
ANSÖKAN 
Varmt välkommen med din ansökan till per.olofsson@scandbio.com. Sista ansökningsdag är den 3 
september, men eftersom vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att vi får din ansökan så snart som 
möjligt. Endast ansökningar inkomna till ovan angivna e-post adress beaktas. Vid frågor om tjänsten 
kontakta CFO Magnus Lindberg 070-3048431 
 
 
SCANDBIO 
Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi 
producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande 
industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom 
färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt 
kopplat till både skogsindustrin och energibranschen. Scandbio är Sveriges största företag inom fasta 
förädlade trädbränslen med en årlig omsättning på ca en miljard SEK och har 160 anställda fördelade 
på kontoret i Jönköping, sju fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland.  Läs mer på www.scandbio.com 
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