Ekonomichef till AB Sagax
AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter
främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq
Stockholm, Large Cap.
Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2017 till 2 409 000 kvadratmeter
fördelat på 477 fastigheter. Hälften av fastighetsportföljens värde om 22 mdr återfinns
utanför Sveriges gränser.
Bolaget har 50 anställda varav 25 personer är anställda på huvudkontoret i Stockholm.
Övriga kontor finns i Helsingfors, Paris och Rotterdam. Mer information finns på
www.sagax.se.
Ekonomichef
Ekonomichefen rapporterar till VD David Mindus och ingår i företagsledningen
tillsammans med VD och finanschef.
Ansvarsområden och huvudsakliga arbetsuppgifter
Ekonomichefen ansvarar för koncernens interna och externa finansiella rapportering.
Ansvaret för finansieringen ligger under finanschefen.
Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter
 övergripande ansvar för all finansiell rapportering från koncernens olika bolag
 övergripande ansvar för budgetar och redovisning av skatter inom koncernen
 övergripande ansvar för ekonomiavdelningarnas verksamhet inom koncernen
 direkt eller indirekt personalansvar för 16 medarbetare i Stockholm, Helsingfors
och Paris
 delaktig och drivande i diverse olika projekt både inom Sverige och globalt
 ansvarig för kontakter med Sagax revisorer
 stödfunktion till hela bolaget avseende IT, HR och andra administrativa frågor
 medlem av företagsledningen
Kvalifikationer och förmågor
Vi söker en mycket meriterad ekonom med relevant arbetslivserfarenhet från
börsnoterat företag, med fördel inom fastighetsrelaterad verksamhet. Du har tidigare
erfarenhet som ekonomichef med personalansvar och är troligtvis civilekonom.
Det är viktigt att du har mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både muntligt
och skriftligt, för att kunna utföra arbetet med hänsyn till den omfattande externa
rapportering som ekonomichefen ansvarar för.
Vi söker dig med goda ledaregenskaper som trivs i en föränderlig och internationell
verksamhet med en informell arbetsplatskultur.
Kontakt
I denna rekrytering samarbetar AB Sagax med PM Search. För ytterligare information,
kontakta Ebba von Schwerin på 070 751 09 01 eller ebba@pmsearch.se.

