aviator.eu

SERVICE THAT MOVES YOU
Aviator is a supplier of Aviation Services, taking care of passengers and equipment at several airports in Europe. Aviator was founded in December 2010.

Vi söker nu en Financial controller till Aviator Sverige stationeringsort Arlanda



Prognosarbete



Erfarenhet av arbete kring interna kontroller

Vi söker dig som vill vara med att vidareutveckla Ekonomi-funktionen
och tillsammans med oss andra på den administrativa avdelningen
stödja verksamheten i syfte att bidra till att vi når våra mål.



Organiserad, strukturerad samt god förmåga att ta tag i och driva
frågor



Prestigelös med en positiv inställning som trivs med att arbeta i ett
team där alla hjälps åt



Mycket goda kunskaper i Excel



Mycket god förmåga i Svenska och Engelska avseende läs, tal och
skrift.

Inom Ekonomi-funktionen arbetar vi med hela det administrativa flödet
från order to cash, purchase to pay samt rapportering till ägare och
kravställare. Som Financial Controller kommer du att ansvara för
rapportering, finansiell uppföljning, djupgående analyser, delaktig i
årsredovisningar och ad hoc utredningar. Du kommer aktivt arbeta
med och ansvara för bokslut, balansavstämningar, skatte- och
avgiftsdeklarationer samt att analysera inrapporterade siffror och vara
ett aktivt stöd mot verksamheten. Tjänsten innefattar huvudsakligt
redovisningsansvar för tre svenska enheter. I denna roll kommer du att
få ett stort ansvar för hur funktionen fungerar och utvecklas. Du
kommer också att vara med och utveckla interna kontroller och
kontinuerligt effektivisera och kvalitetssäkra de finansiella processerna.
I denna roll kommer du att fungera som nära bollplank till
verksamheten. Då Ekonomi-avdelningen är en nationell resurs som
stöttar stationsledningen på samtliga stationer i Sverige kommer det
förekomma en del resor i tjänsten.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där struktur,
förändringsvilja, prestiglöst och problemlösande förhållningssätt är
viktiga egenskaper samt att du är en god representant för Aviators
värdeord:

Respect - Flexibility - Passion - Responsibility - Customer Focus
Varaktighet/Arbetstid
Tillsvidare/ Heltid

Lön
Fast lön enligt överenskommelse.

Kvalifikationskrav

Ansökan



Minst 5 års erfarenhet av brett controller-arbete samt kvalificerat
redovisningsarbete



Erfarenhet av koncernrapportering och kvalificerade
månadsbokslut

Sista ansökningsdag: 2017-04-10
Ansökan med CV, och personligt brev skickas till
filippa.lagerqvist@aviator.eu
Urval och intervjuer kommer att genomföras löpande.



Skatter och avgifter

För frågor:



Erfarenhet av att driva, utveckla och förbättra
ekonomiprocesser

Filippa Lagerqvist
Group Finance Director Aviator Group
Filippa.lagerqvist@aviator.eu

- - - Safety is our no.1 priority - - - Quality is the standard - - -

