Kommunikativ Business Controller
SCA Wood söker nu en ny business controller till sågverket i Bollsta. Vi söker dig som
vill ha en verksamhetsnära, bred och utvecklade roll och som lockas av att arbeta i en
dynamisk miljö.
Varmt välkommen med din ansökan!

Din nästa utmaning
Som business controller ansvarar du för resultatuppföljning och fungerar som ett
ekonomiskt stöd för sågverket i Bollsta. Du har stort ansvar för att kontinuerligt
utveckla rutiner och processer för att säkerställa att verksamheten har bästa möjliga
beslutsstöd. Arbetet innefattar att driva och följa upp lönsamhet av verksamheten,
investeringar och projekt samt proaktivt komma med finansiellt underbyggda insikter.
Som business controller har du det övergripande ansvaret för kostnadsuppföljningar,
prognoser samt budget, samtidigt som du driver bokslutsprocessen.
Du kommer att ha många kontaktytor och en framgångsfaktor tror vi är att du är
genuint intresserad av sambandet mellan vår process och dess påverkan på resultatet
på olika nivåer. I rollen ingår även delaktighet i utveckling och implementering av nya
system, verktyg och uppföljningsmodeller. Vidare kommer du sitta med i
ledningsgruppen och driva Bollstas utveckling framåt.

Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är en analytisk och strukturerad person som inser
vikten av att arbeta systematiskt för att leverera ett arbete av hög kvalitet och enligt
utsatta deadlines. Rollen kräver att du har ett starkt eget driv, är nyfiken och har lätt
för att anpassa dig till nya situationer då den ena dagen inte är den andra lik. Du är
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självgående och trivs med att arbeta självständigt, då rollen innebär till stor del
ensamarbete. Vi tror även att din kommunikativa sida kommer vara en
framgångsfaktor då arbetet även innefattar att inspirera och motivera personalen på
Bollsta sågverk.
Du har en akademisk utbildning inom ekonomi och vi ser att du har en gedigen
kunskap inom ekonomifrågor, gärna från en affärsinriktad roll på en industri. Du har
några års arbetslivserfarenhet och har troligtvis arbetat några år med business
controlling, produktionsekonomi eller motsvarande. Du har mycket goda färdigheter i
Office-paketet, i synnerhet Excel och det är meriterande om du har erfarenhet från att
arbeta i SAP. Vidare talar och skriver du obehindrat både på svenska och engelska.
Vi ser det även som en fördel, men inget krav om du arbetat inom ett sågverk
tidigare, eller om du har projekterfarenhet alternativt varit med på en större
förändringsresa.
För oss är det också viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden:
respekt, högklassighet och ansvar.

Vad erbjuder vi dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Stationeringsort är Bollsta.
På SCA har vi en tydlig plan för våra medarbetare. Den hänger ihop med vårt syfte:
att med skogens kraft bidra till en hållbar framtid. Oavsett var du är i livet har vi plats
för dig som vill utveckla och utvecklas, göra skillnad och tänka nytt. För när våra
medarbetare växer, växer även vår verksamhet.
Utgångspunkten är en hälsosam och säker arbetsmiljö. Vi jobbar också medvetet för
att skapa ett högt värde för individen och en stolthet över det vi gör tillsammans. Att
jobba på SCA ska vara ett meningsfullt arbetsliv. För vi vet att det är människorna
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som gör framgångarna. Varje dag, året runt.

Vill du veta mer?
För ytterligare information om tjänsten:
Magnus Wikström, Sågverkschef, 0612-88 020, magnus.wikstrom@sca.com
För ytterligare information om rekryteringsprocessen:
Pernilla Melander, HR-specialist rekrytering, 060-19 33 71,
pernilla.melander@sca.com
Fackliga företrädare:
Tony Öman, Unionen, 0612- 88 109, tony.ohman@sca.com
Vill du veta mer om arbetet inom SCA Wood, följ oss gärna på Instagram
#wearescawood.

Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring
denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar
råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och
förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva
transportlösningar.
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