Controller / projektekonom
Längtar du efter att få påverka resultatet genom ditt arbete?
Vill du minska på rapportskrivandet och istället affärsmässigt bidra vid förhandling?
Har du sinne för överblick? Gillar du att med ditt driv göra skillnad?
Är du flexibel men saknar idag möjlighet att få utveckla din kreativa sida?
Stämmer ovan in på dig så kan Du vara den vi söker!
Vi söker nu vikarie för vår controller under minst 12 månader.
Arbetsuppgift:
Varje fartyg drivs som ett projekt, vilket leds av en projektledare tillsammans med ett antal
medarbetare - allt från ekonom/controller till förmän och underentreprenörer i produktionen. Tempot
är högt och varje projekt varar i snitt 10 dagar. Som controller blir du en stöttning åt projektledaren och
en viktig del av projektteamet. Arbetsuppgifterna är varierade och syftar till att ha ekonomisk kontroll
och lönsamhet i projekten. Genom bland annat dagliga avstämningar, uppdateringar av projekten,
kontroll av att arbetstid och inköpsorder läggs in rätt samt uppdatering av intäkter så att lönsamheten
dagligen kan följas får du den kontroll du förväntas ha. Den erfarne ekonomen har lärt sig att analysera
offert/order jämfört med faktiskt utfall och ser med sitt affärssinne därmed vilka utmaningar och
möjligheter som kan finnas. Controllerns värde till företaget ligger i att goda resultat uppnåtts i
projektet, inom projektteamet att man haft löpande kontroll och varit ett bra stöd till framför allt
projektledaren samt till kunden genom att fakturan är väl underbyggd. Även om alla har sina strikta
roller med sina uppgifter så är känslan att vi arbetar i en informell organisation. Vi hjälps åt där det
behövs och arbetsklimatet är glatt och otvunget. Formellt ingår du i en ganska liten
ekonomiavdelning.
Din bakgrund:
Vi förutsätter att du har ett starkt eget driv och engagemang. Vi värdesätter att du har förmågan att
vara pådrivande i projektteamet och komma till avslut med arbetsuppgifter. Det underlättar om du är
tekniskt intresserad och vill lära dig mer om de specialområden som förekommer. Vidare skall du vara
resultatorienterad och påvisa stor lojalitet mot företaget och projektteamen. Du måste kunna skapa
relationer med hela näringskedjan i allmänhet och med de arbetsbelastade projektledarna i synnerhet.
Som controller hos oss behöver du dagligen interagera med alla kollegorna i ditt projektteam och vi
förväntar oss att du som controller är närvarande och skapar ett förtroende bland dina kollegor.
Krav:
- Gymnasieekonom med minst 5 års ekonomierfarenhet
alternativt eftergymnasial utbildning med minst 3 års ekonomierfarenhet
- God datorvana
- Svenska, flytande i tal och skrift
- Engelska, goda kunskaper i tal och skrift
- B-körkort
Meriterande:
- Erfarenhet från tyngre industri, bygg/anläggning el. motsv.
- Teknisk utbildning
- Tillgång till egen bil
Vi erbjuder:
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete, med korta beslutsvägar, i en internationellt spännande bransch

och i en lättsam och inspirerande miljö. Företaget består av en härlig mix av människor som är ytterst
kompetenta inom sitt specialistområde men som alla hjälps åt och bidrar till ett spännande företag. Du
umgås med alla från den alltid skämtande projektledaren, den snälle och glade farbrorn på trucken till
de alldeles vanliga människorna. Tröskeln kan upplevas hög att ta sig in i vår tekniskt ganska
specialiserade värld men när det är gjort kommer du att älska ditt arbete. Du kommer att kunna
påverka rutiner i både stort och smått. Ditt eget driv sätter nivån på din utveckling – både som person
och i din yrkesroll. Utöver ovan erbjuder vi härliga och regelbundna personalaktiviteter.
Placering: Landskrona, Skåne
Tillträde: Snarast möjligt
Du är välkommen att söka tjänsten med ett uppdaterat CV samt ett personligt brev med en riktad
ansökan i vilken du beskriver varför Oresund DryDocks skall anställa just Dig. Avvakta inte då urval sker
löpande.
Vänligen uppmärksamma kraven ovan.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Marie Gyllenros mgy@oddab.eu
Ansökan skickas till ansokan@oddab.eu, ange Controller i ämnet

