Götene Elförening är ett lokalt förankrat energiföretag som ägs av våra medlemmar.
Vi är ett elnätsföretag som bygger, äger, underhåller och sköter servicen på elnätet
som huvudsakligen finns i Götene kommun. Inom verksamheten finns även en
välsorterad Vitvarubutik, vindkraftsproduktion samt bredband/fibertjänster inom Götene
kommun. I helägda dotterbolag GEKS utför vi elentreprenadtjänster inom
elkraftsbranschen. Totalt omsätter koncernen 100 mkr och har i dagsläget 45 anställda.

Götene Elförening söker

Controller med placering i Götene
Vi erbjuder
Götene Elförening är ett litet företag med korta beslutsvägar. Vi finns i nya fräscha lokaler i
Götene, där du inte behöver sitta i bilkö för att komma till jobbet och parkeringen är gratis.
Vi är ett gäng på tre som sköter Ekonomi och HR funktionen så man får sätta tänderna i
massor med olika arbetsuppgifter varje dag. Vilket gör arbetet spännande och omväxlande.
Man får sätta sig in i nya saker hela tiden.

Dina arbetsuppgifter
Som controller har du övergripande ansvar för företagets administrativa system samt
butiksystemet. Du analyserar och följer upp ekonomiska utfall samt strukturerar och följer
upp företagets rutiner främst med hänsyn till ekonomi. Vi arbetar i Entré affärssystem och du
svarar för avstämning av balans och resultatposter.
I tjänsten ingår att ta aktiv del i budget och bokslutsarbetet. Du arbetar med underhåll av
projektregister och orderregister i Entré och har övergripande kunskaper om Entré och hur det
fungerar och interagerar, samt kunna göra ändringar och felsökningar.
I arbetsuppgifterna ingår också att vara behjälplig med allmänna personalärenden, samt
förbereda underlag för lön och projektredovisning. I övrigt blir du delaktig i vår
ekonomiavdelnings förekommande arbetsuppgifter. Periodvis kommer tjänsten att medföra en
hög arbetsbelastning.
Du är direkt underställd ekonomichefen och fungerar som backup för redovisningsekonomen.

Om dig
• Du har en god ekonomisk utbildning och flerårig yrkesmässig erfarenhet (från t ex
revisionsbyrå, mindre företag). Erfarenhet av controllerarbete är meriterande.
•

Du behärskar Excel samt är mycket väl insatt i hur moderna ekonomisystem fungerar.
Vi arbetar med Entré affärssystem.

•

Du förväntas kunna arbeta självständigt och medverka i att ständigt utveckla våra
ekonomiska rutiner och processer.

•

Som person är du systematisk, strukturerad och har god stresstålighet.

•

Du är dessutom en god lagspelare som gillar att arbeta för gruppens bästa.

Så här ansöker du
Vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess i samarbete med HR-Partner i Väst AB.
Vill Du veta mer, är du välkommen att ringa vår HR-konsult Charlotta Larsson
tel 070-670 57 18. Välkommen med din ansökan med CV och löneanspråk till
charlotta@hrpartnerivast.se senast den 6 oktober 2017.

