CFO till nordisk koncern – placering Stockholm
Nordic Flanges Group AB (publ.)
Heltid
Bolaget
Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med
marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra
kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både
egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar
egen tillverkning och utveckling i Sverige och Finland med handels- och agenturverksamhet inom utvalda
teknikorienterade industrisegment. Nordic Flanges Group har i över 60 år tillverkat flänsar. Bolaget har
drygt 110 anställda och omsätter drygt 210 miljoner. Bolaget är publikt och aktien handlas på First North.
Rollen som CFO
Nordic Flanges Group söker en CFO för att ansvara för ekonomifunktionen, fortsätta driva bolagets tillväxt
samt bidra i ledningsgruppens arbete. CFO har det yttersta ansvaret för ekonomifunktionen när det gäller
att leda och utveckla personal, rutiner och system. CFO är operativt ansvarig för rapporteringen,
kostnads- och lönsamhetsanalys, budgetarbete och affärsplan. I CFOs roll ingår att bidra med analyser av
koncernens ekonomiska läge och ge förslag till förändringar och förbättringar. CFO initierar och formulerar
årsplan och budget för ledningsgruppen och arbetar aktivt med att verka nära de olika affärsområdena
och avdelningarna. I rollen säkerställer du även att Nordic Flanges Group efterlever finansiella lagar och
regler samt att relevanta kontrollfunktioner finns på plats. CFO rapporterar till VD. Finansfunktionen består
av fyra personer. Placeringsort i Stockholm och visst resande.
Huvudsakliga ansvarsområden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Övergripande ansvar för ekonomifunktion
Planera, optimera, strukturera, organisera, implementera och leda koncernens ekonomiorganisation
Utveckla bolagets ekonomistyrning via affärssystem
Säkerställa månads-, kvartals- och årsrapportering samt att all finansiell rapportering är korrekt och
rapporterad enligt deadline
Planera, driva och supportera i planeringsarbetet av budgetprocessen och affärsplaneprocessen
Uppföljning och analys av verksamhetens olika delar, produkt- och kundsegment, rörelsekapital och
kassaflöde
Ansvar för kontakter med bank och driva koncerngemensamma projekt
Säkerställa att företagets ekonomiska mål och vision tydliggörs internt
Ekonomiskt föredragande och sekreterare i styrelsen samt ansvar för att ta fram styrelsematerial
Ansvarig för att Nordic Flanges efterlever finansiella lagar och regler
Stötta VD i framtagande av material inför årsstämma, investerarmöten etc.

Erbjudande
Nordic Flanges Group erbjuder en nyckelroll i ledningen och en möjlighet att delta i utvecklingen av
koncernen. Detta är en möjlighet att göra avtryck i ett bolag som befinner sig en spännande fas och med
goda framtidsmöjligheter.
Vem är du?
• Civilekonom eller liknande akademisk utbildning
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
• CFO/ekonomichef eller motsvarande i ett bolag av liknande storlek och ambitionsnivå eller
ekonomichef/controller inom en större koncern
• Goda kunskaper i redovisning och koncernredovisning
• Erfarenhet av producerande verksamhet
• God erfarenhet från att utveckla processer för uppföljning, analys, KPIer etc
• Van att göra analyser och presentera
• God analytisk förmåga
• God ledare och coach
• Mycket god samarbetsförmåga
• Stort driv
• God operativ förmåga och redo att ”kavla upp ärmarna”
• Holistiskt synsätt med samtidigt en ”doer”
• Trygg och mogen person
• God kommunikatör
• Stort intresse för affären.
• Prestigelös
Kontakt
Rekryteringen av CFO görs i samband med Amrop. Är du intresserad av att ansöka eller har frågor om
rollen vänligen kontakta:
•
•

Mikael Norr, Rekryteringskonsult, Amrop: +46 (0) 70 824 47 43
Frederik von Sterneck, VD, Nordic Flanges Group: +46 (0) 70 655 45 26

