
 SHAPING VISIONS _ 

Innovative ideas are the hall-
mark of our successes and 
move us on. We are passionate 
about realizing wind energy 
projects across the globe and 
meeting tomorrow`s energy 
technology challenges. You 
and your engagement can 
make a contribution to shape 
the future of renewable 
energies.

_ DRIVING THE FUTURE

Location: Malmö 

Kontakt:
Har du frågor om tjänsten är du 
välkommen att kontakta rekryterare 
Cindy Kristensson på 040-611 07 65 
eller Daniel Hilvardén på 040-611 07 70.

Är du en Finansiell Controller och söker nya utmaningar? Söker du 
dessutom ett företag med goda utvecklingsmöjligheter och vill arbeta i en 
spännande bransch? Då har vi möjligheten för dig!

På uppdrag av vår kund ENERCON GmbH söker vi nu dig som vill arbeta 
som Finansiell Controller med placering i Malmö. Du erbjuds en spänn-
ande och varierande tjänst där du utgår från vårt Shared Service Center 
och kommer att arbeta med servicebolaget ENERCON Energy Converter. 
Du blir en viktig del av ett trevligt, kompetent och engagerat team om 7 
kollegor. Din roll i verksamheten är central och du kommer att ha många 
kontaktytor i båda företagen och även i den dagliga verksamheten. Detta är 
en rekrytering och tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 
omgående.

Företagspresentation 
Jorden har obegränsade resurser av sol, vind och vatten. Det är en av 
vår tids mest ansvarsfulla uppgifter att ta till vara dessa resurser i stor 
skala och vi har antagit denna utmaning. ENERCON är ett av de ledande 
vindkraftsföretagen i världen. Motiverad personal och kunder har bidragit 
till ENERCONs globala framgång med produktionsanläggningar på tre kon-
tinenter och marknadsrepresentation i 36 länder. I Malmö har ENERCON 
funnits i snart 20 år och här fi nns vårt svenska huvudkontor. I Landskrona 
fi nns vår ståltornsfabrik och runt om i Sverige har vi 16 servicestationer. 
Mer information om ENERCON fi nner du på: http://www.enercon.de/en-en/

Tjänstebeskrivning 
I rollen som Finansiell Controller erbjuds du ett utmanande och varierat 
arbete i en dynamisk miljö. Du kommer att vara en supportfunktion och 
stötta företagets VD, chefer samt ledningsgrupp.  Du kommer att analysera 
företagets budget varje månad och ta fram avvikelser och nyckeltal för att 
därefter sammanställa rapporter till företagets chefer. I rollen ingår även 
analyser av kassafl ödet, avstämningar av tidrapporter, likviditetsplane-
ring samt materialinventering tillsammans med lagerchefen. Du kommer 
att vara delaktig vid månadsstängningar, bokslut och årsredovisningar 
tillsammans med dina kollegor på ekonomiavdelningen. Din uppgift blir att 
analysera interna siffror samt kontinuerligt verka för effektivisering och 
utveckling av befi ntliga rutiner och processer i bolagen. Du rapporterar till 
ekonomichefen, lokal ledning, samt huvudkontoret i Tyskland. 

Kvalifi kationer 
För att lyckas i rollen som Finansiell Controller ser vi gärna att du har 
någon form av relevant eftergymnasial ekonomisk utbildning samt minst 
3 års arbetslivserfarenhet av kvalifi cerat arbete i liknande roller. Det är 
meriterande om du har erfarenhet från internationella arbetsmiljöer samt 
goda systemkunskaper i SAP. Detta är dock inget krav.  Du har en förmåga 
att kunna förstå och hantera stora komplexa affärssystem och har lätt för 
att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Egenskaper 
Vi söker dig som är van vid självständigt arbete, har ett stort driv och 
värdesätter en prestigelös arbetsmiljö där lagarbete är en självklarhet. 
Vidare tror vi att du har en förmåga att kunna strukturera upp din egen ar-
betsdag, har ett strategiskt fokus och är analytisk. Om du även är nyfi ken, 
pedagogisk och uppvisar en god kommunikativ förmåga har du utmärkta 
förutsättningar att lyckas i rollen.  

Ansökan 
I denna rekrytering samarbetar vi med TEMP-TEAM. Du söker tjänsten 
via denna länk: https://temp-team.se/arbetssoekande/lediga-jobb/tja-
enst/1054 alternativt på www.temp-team.se . Då vi har ett löpande urval till 
tjänsten är det viktigt att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att 
öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen. 

Välkommen med din ansökan!

Finansiell Controller   

karriere.enercon.de


