Vi växer så det knakar och behöver förstärka på
ekonomifunktionen med en ny controllertjänst
Våra system hjälper till att säkerställa driften av omfattande delar av svensk infrastruktur inom
vattenförsörjning, energiproduktion och järnvägstransport.
Vi har lanserat ett av de mest spännande och moderna driftsystemen i världen – Cactus Eye och vi
har det modernaste och mest flexibla trafikledningssystemet på marknaden. Vi är med i införandet av
ny signalteknik i Sverige och vi har levererat system för trafikledning sedan 1990 i Sverige och
Danmark.
Vi söker en driven och stark person som kan förstärka som Controller på vårt kontor i Mölndal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
·

Projekt- och tidsuppföljning med projektledning

·

Kundfakturering

·

Kalkylgenomgångar för fastprisprojekt med tekniska säljare

·

Rapportering till ledning och styrelse

Du gillar att arbeta i projektform med stor individuell frihet och ansvar. Hos oss får du följa
projekten från anbud (sälj)till driftsättning (projekt).
Vi söker dig som troligen har en civilekonomutbildning eller motsvarande.
De nyckelkomponenter som vi söker hos dig är:
- Driv, engagemang och affärsmässighet
- Trygg och stark in din roll
- Hög social förmåga
Har du dessutom ett antal års erfarenheter från projektrelaterad (systemleveranser) verksamhet, då är
du som klippt och skuren för tjänsten.
Till din hjälp har du vassa kollegor med lång erfarenhet. Som gör allt för att projektet skall landa väl
hos kunden. Din arbetsplacering är i Mölndal.
Har du ytterligare frågor om tjänsten kontakta Antti Ristinmaa CFO, 076-526 86 36. Daniel
Odegren, Projektsamordnare/Unionen, 031-86 97 16.
Varmt välkommen med din ansökan till pia.otto@cactusuniview.se. Märk den ”Controller Mölndal”.
Senaste ansökningsdatum 14-08-31. På grund av sommaren kan det vara svårt att nå kontakterna
under vissa perioder. Urvalsprocessen sker löpande.
Antti Ristinmaa
CFO
Om Cactus UniView.
Vi är ett framgångrikt företag med utveckling och design i Mölndal, Helsingborg, Jönköping, Stockholm och Falun. Vi är dryga 60
personer och gjorde vår första installation redan 1974. Våra kunder finns från Trelleborg i söder och Haparanda i norr. Läs mer om
ett ovanligt spännande företag på www.cactusuniview.se.
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