EKONOMICHEF
Electronics - when failure is not an option. TM

Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomichef får du ansvaret för LEAB Groups ekonomifunktioner och ekonomiska
rapportering. LEAB Group består idag av fyra dotterbolag i Sverige och ett i Estland.
Du kommer att ha ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för i dagsläget fyra medarbetare på
ekonomiavdelningen.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår arbete med den löpande redovisningen, upprättande av
månads- och årsbokslut samt deklarationer. Du kommer även att arbeta med budget, ekonomisk
uppföljning och analyser.
Du kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och aktivt arbeta med att ta fram beslutsunderlag för
ledning och styrelse.
Rapportering sker direkt till företagets VD samt till moderbolaget.
Din profil
Vi söker dig som har goda kunskaper i kvalificerat redovisningsarbete och gärna erfarenhet från
liknande befattningar i större företag. Du är stresstålig, strukturerad och kvalitetsmedveten och har
ett driv och engagemang till att förändra och förbättra.
Ansökan
Skicka in din ansökan med personligt brev och CV senast den 19 mars 2021 till ivan.vincent@leab.se
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdatum.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 1 maj och placeringsort är Lövånger.
Har du frågor om tjänsten kontakta gärna VD ivan.vincent@leab.se, 0913 245 01 eller ekonomichef,
andreas.lofqvist@leab.se, 0913-245 50
LEAB är specialister på kontraktstillverkning av elektronik. Vår långsiktighet, pålitlighet och stabilitet erbjuder
en produktion och kvalitetssäkring utöver det vanliga. Därför är LEAB ett naturligt val för kunder med höga krav
på kvalitet, leveransprecision och miljötålighet.
LEAB utvecklar och tillverkar elektronik för båt- och tågsäkerhet, larm och passersystem, mätutrustningar,
kraftaggregat, audioprodukter, mobila datorer och annan känslig utrustning som har en sak gemensamt: Det
måste fungera, utan undantag, även i extremt tuffa miljöer.
LEAB Group består idag av fem bolag där Lövånger Elektronik AB är moderbolag. Lövånger Elektronik AB är ett
helägt dotterbolag till LIFCO AB, en global industrikoncern med ca 5 400 anställda i 175 bolag i 31 länder.

