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UMS Skeldar befinner oss nu i expansiv fas där vi lägger in ytterligare en växel för att öka tempot i utvecklingen och produktionen av
våra system. Skeldar V-200 är en UAS-plattform (Unmanned aircraft system) som är anpassad för den militära och civila marknaden
världen över. Ett stort fokus i expansionsfasen är kopplat till vår ekonomifunktion och kostnadsuppföljning. Vi söker nu en
redovisningsekonom som vill vara med och ta ett helhetsansvar kring vår löpande bokföring samtidigt som du är en central spelare i
hur funktionen ska fortsätta utvecklas. Denna roll är perfekt för dig som har flera års erfarenhet av området och vill få möjligheten att
ta dig an helhetsbilden av ett företag som står inför en otrolig resa. Blir du nyfiken på tjänsten? Tveka inte att höra av dig.

Vi erbjuder:
•

En möjlighet att ansvara för och driva bolagets redovisningsarbete.

•

En chans att vara med och vidareutveckla ekonomifunktionens befintliga processer och rutiner.

•

En dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik

•

En högteknologisk produkt som ligger i framkant på marknaden.

•

En möjlighet att påverka innehållet i din framtida yrkesroll

Arbetsuppgifter:
Då UMS Skeldar fortsätter att växa med ytterligare kontrakt söker vi nu en controller till vår ekonomiavdelning. Rollen finns idag inte
internt utan innebär en expandering av befintlig personalstyrka. Avdelningen består idag av CFO, Project Controller och Finance
Support. Motsvarande funktioner finns på vår site i Schweiz.
I denna roll kommer du arbeta nära CFO med redovisning, prognostisering och uppföljning. Rollen har ett tydligt resultatfokus och
det är viktigt att vara bekväm i att ifrågasätta de befintliga rutinerna som idag ligger till grund för arbetet. Du kommer bland annat att
arbeta med:

•
•
•
•

Redovisning, bokslut och deklarationer.
Kvalitetssäkra och utveckla redovisningsprocesser och rutiner
Rapportering, prognos och budget
Vara bolagets kontakt mot revisorer och myndigheter.

Kravprofil:

•
•
•
•
•
•
•

Utbildning: Högskoleutbildning inom ekonomi/redovisning eller för tjänsten annan relevant utbildning
Arbetslivserfarenhet: Minst 5års arbete med liknande uppgifter
Meriterande: arbetslivserfarenhet från redovisnings- och revisionsbyrå
Extra meriterande är det om du har arbetat med ekonomi inom producerande bolag
Systemkunskaper: Excel samt erfarenhet av att arbeta i större affärssystem
Viktiga egenskaper för denna tjänst är: uthållighet, personlig mognad, noggrann, självgående och initiativtagande
För denna tjänst ställs höga krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du utöver detta
behärskar tyska i tal och skrift.

Övrigt:
•
•
•
•
•

Arbetsplats: Linköping
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Om du är intresserad av att bli en av oss, skicka ditt CV och personliga brev till Victoria.Hencz@umsskeldar.aero
OBS! På grund av semester kommer vi att kontakta alla relevanta kandidater först i början av augusti!

Interested? – Please contact us, we are looking forward hearing from you soon!
For more information on UMS Skeldar AG, please refer to the company’s website www.umsskeldar.aero.

