Magnolia Bostad söker
Ekonomichef
Söker du en verksamhetsnära roll i ett framgångsrikt fastighetsbolag där du arbetar som Business
Partner till CFO? Vill du arbeta i ett företag med en entreprenörsanda och korta beslutsvägar? I så
fall är kanske detta din nästa roll att söka. Rollen kommer att arbeta tätt med bolagets CFO, för att
leda och utveckla ekonomiorganisationen framåt.

Ansvarsområden
Som Ekonomichef har du övergripande ansvar för stora delar av Magnolia Bostads ekonomiavdelning och ekonomiarbete.
Ekonomichefen har helhetsansvar för redovisningsavdelningen vilket inkluderar redovisningsspecialist, redovisningsansvarig, bolagsekonomer, leverantörsreskontra samt ekonomiassistent/resurs arkivering. Rollen har även övergripande ansvar
för redovisningen enligt K3 i koncernens samtliga svenska bolag. Rollen rapporterar till CFO och har personalansvar för ca 9
anställda inom avdelningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leda och fördela arbetet inom avdelningen
Säkerställa att rutiner och regelverk efterföljs
Bokslutsarbetet för de juridiska enheterna och leverera enligt tidplan
Utveckla och effektivisera arbetet inom avdelningen
Uppföljning av avdelningens interna kontroll
Ekonomichef supporterar koncernredovisningsansvarig i avstämningsarbete på koncernnivå. Det innefattar
månatliga/kvartalsvisa avstämningar och kontroller primärt kopplat till bokslutsdispositioner samt avyttring och
förvärv av bolag. Bolagsavstämningarna skall i möjligaste mån anpassas för att underlätta koncernavstämningarna.
Årsredovisningsarbetet för de juridiska enheterna
Skatte- och deklarationsarbetet för de juridiska enheterna
Delaktig i kontroll av löneunderlag samt delaktig i utbetalning av lön tillsammans med HR-ansvarig

Tjänsten är på heltid och tillsvidare med lokalisering på Magnolia Bostads huvudkontor på Stureplan, Stockholm. Resor
inom landet förekommer.

Personliga egenskaper
•
•
•
•
•

Relevant akademisk bakgrund inom ekonomi och finans.
Minst 8 års erfarenhet av arbete på ekonomiavdelning, största delen på redovisningsavdelning
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Minst 3 års erfarenhet av att leda
God kunskap kring gällande regelverk inom bokföring, moms och skatt

För att lyckas i rollen har du en strategisk höjd och ett genuint intresse och förståelse för fastighetsbranschen och affären.
Du kommer att vara ett bollplank till CFO och övrig ledning i många frågor ur både ett finansiellt och affärsmässigt perspektiv. Du har ett stort intresse för och förmåga att arbeta med siffror och analyser, och har en förmåga att presentera
komplexa samband på ett pedagogiskt sätt, utifrån ett verksamhetsperspektiv. Som person tror vi att du har en mycket
god förmåga att hålla ihop och engagera gruppen och få alla att arbeta mot samma mål. För att trivas i rollen hos
Magnolia är du ansvarstagande i att organisera och strukturera ditt arbete, samt van att möta deadlines.

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Magnolia Bostad med Harvey Nash. Vid frågor är du välkommen att kontakta
Sophie Lempert på 073 095 71 04 eller sophie.lempert@harveynash.se. Skicka din ansökan snarast då urval
och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att ses!

Om Magnolia
Magnolia Bostad utvecklar attraktiva och funktionella boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter
och hotell, i Sveriges tillväxtorter. Vi är cirka 110 medarbetare på kontoren i Stockholm, Helsingborg,
Norrköping och Göteborg. Magnolia Bostad är en av landets största bostadsutvecklare med projekt i
bland annat Helsingborg, Storstockholm, Malmö, Uppsala, Karlstad, Göteborg och Eskilstuna. Magnolia Bostads aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

