HIAK AB finns i Hedemora och erbjuder skräddasydda lösningar för bullerdämpning efter våra kunders behov. Vår långa och
breda erfarenhet av ljuddämpning gör att våra medarbetare har en unik kunskap som vi ser som vår störta resurs. Vår
kundbas är nationell‐ och internationell. Företaget har en omsättning på ca 60 MSEK och ett 20‐tal anställda. HIAK AB tillhör
Inducore AB, en industrikoncern med säte i Västerås. Besök gärna vår hemsida: www.hiak.se för mer information om oss.

HIAK söker Ekonomiansvarig
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi och som har flera års erfarenhet av liknande
arbetsuppgifter. Du har mycket bra redovisningskunskaper, tycker om att arbeta brett med
ekonomiuppgifter och tar stort eget ansvar. Vissa kontakter är internationella vilket gör att vana att
kommunicera på engelska är ett krav. Du är gärna ett bollplank till VD i ekonomiska frågor och jobbar
gärna nära den övriga verksamheten. Du har erfarenhet av Monitor eller andra affärssystem.
Som person är du driven, prestigelös och van att arbeta självständigt. Rollen innebär många kontakter
så det är viktigt att du är utåtriktad, social och kommunikativ.
Beskrivning av tjänsten
Som ekonomiansvarig hos oss har du helhetsansvaret för vår ekonomifunktion. Du kommer att
ansvara för all redovisning, kund‐ och leverantörsreskontra, löpande bokföring och bokslut. Du
kommer arbeta med koncernrapportering, likviditetsuppföljning och löpande finansieringsfrågor. Du
kommer att ansvara för skatter, moms och deklarationer samt ha kontakter med myndigheter. Rollen
innebär även budget‐ och analysarbete. Du får en viktig roll i företaget och har möjlighet att vara med
och utveckla avdelningen och företaget på sikt.
Vad erbjuder vi dig?
En ansvarsfull varierande roll med flexibla arbetstider på ett kunskapsföretag i utveckling med högt
tempo och härlig laganda. Hur din roll utvecklas kommer vara beroende på din kompetens, ditt
engagemang och din ambition.
Låter det intressant?
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Maria Hongisto på maria.hongisto@hiak.se.
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via jobb@hiak.se. Vi går igenom ansökningar
och intervjuar löpande.

