BLS Industries är en av Skandinaviens ledande aktörer inom VVS för badrum och kök. Koncernen arbetar inom fyra
produktområden: Golvbrunnar och rännor, Inomhusavlopp, Rostfri sanitet samt Rostfri inredning. BLS Industries är ett
familjeägt företag med lång tradition. Idag arbetar ca 300 i koncernen och omsättningen uppgår till drygt 600 MSEK.
BLS Industries har sitt huvudkontor i Ystad, med produktion i Ystad, Smålandsstenar och Lönsboda. Dotterbolag finns i
Sverige, Norge, Finland, England och Danmark med kända varumärken som Purus, Unidrain, Trio Perfekta och Jafo.

BLS Industries söker
Ekonomi- och Administrativt ansvarig

CFO
OM TJÄNSTEN
I rollen som CFO har du huvudansvaret för Ekonomi/Redovisning, Controlling, Löneadministration,
IT, Växel och reception. Vidare har Du huvudansvaret för vår finansiella verksamhet och att den
beskrivs på ett korrekt sätt både ur redovisningsperspektiv men även för vår verksamhetsstyrning.
Det innebär också sammanställning och analys av och för koncernens alla enheter. Du arbetar
aktivt och tätt med koncernchefen och dotterbolagscheferna med olika verksamhetsuppföljning och
genomför analys där behov föreligger.
Du hanterar legala och administrativa ärenden – försäkringar, banker, finansiering, kontakter med
myndigheter. Du förbereder all ekonomisk rapportering till styrelsemöten samt skriver protokoll.
Koncernen är i tillväxt och du har en aktiv roll i förvärvsfrågor samt i utveckling i operativt strategiska
arbete.
DIN ROLL
Rapportera och följa upp koncernen i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed.
Månadsrapportering, kommentarer och analys av koncernens resultat, balansräkning och nyckeltal.
För de enskilda bolagen och konsoliderat. Budgetarbete, prognoser, avskrivningar samt analyser
av kassaflöde, rörelsekapital och lagervärde. Valuta-, moms- och skattefrågor. Årsbokslut med
revision och årsredovisningar. Cash management och investeringsfrågor. Frågor gällande ”transfer
pricing” med såväl nationellt som internationellt perspektiv. Du förstår IT och affärssystem och ser
det som en del av supporten mot koncernens bolag.
UTBILDNING/ ERFARENHET
Du har högskoleutbildning inom företagsekonomi
CFO-erfarenhet från internationell koncern.
Bred kompetensprofil men behärskar det operativa hantverket
Erfarenhet från förvärv (avyttringar)
Internprissättning & finansieringsfrågor.
Utrycker Dig obehindrat i tal och skrift, svenska och engelska.
PERSON
Du är självständig, trygg och affärsmässig och vill vara med och bygga vidare på våra
framgångar.
Du är strukturerad och Tydlig. Du är noggrann och ser affären i det lilla som i det stora.
Du har förmågan att på ett pedagogiskt sätt kan förklara och bryta ner siffror till vardagsförståelse
- sökande har en strategisk fallenhet som en förståelse för vardagsproblem och då kan delta i
lösningar.
Du kan omsätta komplexa situationer och förhållande till adekvat handling.
Du har dokumenterade erfarenheter som Ledare och Chef.
ÖVRIGT
Tjänsten är placerad i Ystad. Ansökan skickas till Klas Holmberg –
klas.holmberg@cameba.se.
Frågor besvaras på telefon 046 211 67 30.

