
 

 

 

Produktionscontroller som vill utvecklas 

Presentation 
Poolia söker för rekrytering till S:t Eriks AB en självgående och verksamhetsintresserad Produktionscontroller. Tjänsten 
är på heltid och placerad i Staffanstorp. Tillträdesdatum kan anpassas till din nuvarande uppsägningstid. 
 
Vill du jobba nära verksamheten och resultatansvariga chefer? Har du ett systemintresse? Då har vi jobbet för dig! 
 
För rätt person är detta en tjänst med stora utvecklingsmöjligheter. 
 
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer. 
 

Arbetsuppgifter 

Du erbjuds en kvalificerad och utvecklande tjänst i ett väletablerat och framgångsrikt bolag. 
 
En viktig del i arbetet är att vara ute på produktionsanläggningarna där du kommer att arbeta nära operationschef och 
fabrikschefer för att stödja verksamheten på bästa sätt. 
 
I dina ansvarsområden ingår bland annat: 
 
• Månadsrapportering med analys och uppföljning 
• Medverka i ekonomistyrnings- och koncernövergripande projekt ihop med CFO 
• Initiera, utveckla och följa upp förbättringsåtgärder i system och processer tillsammans med resultatansvariga 
• Produktkalkylering, utveckla kalkylmodellen och vara bollplank till organisationen 
• Lagervärdering 
• Investeringsuppföljning 
• Lönsamhetsuppföljning 
• Kostnadsuppföljning 
• Utveckla den interna kontrollen 
• Budget- och prognosarbete 
 
Du rapporterar till CFO. 
 

Utbildning/erfarenhet 
Vi tror att du är civilekonom eller motsvarande med relevant erfarenhet av controlling inom tillverkande bolag. 
 
Du bör minst ha 2-3 års erfarenhet av produktionscontrolling och förändrings- och analysarbete. 
 
Du vill utveckla och förbättra processer och har en god problemlösningsförmåga. Du kan driva förbättringsprojekt från 
ax till limpa och har erfarenhet av att interagera med andra funktioner. 
 
Det är viktigt att du har god systemförståelse och är van vid att arbeta i affärssystem. Du är en avancerad användare 
av Excel. Tidigare erfarenhet av QlikView och Jeeves är värdefullt men inget krav. Som person har du lätt för att 
kommunicera med ”icke-ekonomer” i ekonomiska frågor. 
  
För att vara framgångsrik som Produktionscontroller tror vi att du är: 
 
• Drivande, proaktiv och initiativrik 
• Kommunikativ och tydlig 
• Analytisk och noggrann 
• Systemintresserad 
• Service-minded och prestigelös 
 

Kontaktperson 
Peder Bjursten 
Telefonnummer: 073-944 54 60 
E-post: peder.bjursten@poolia.se 
 
Välkommen med din ansökan via www.poolia.se. Sista ansökningsdag är 2016-08-07. 
 

Företaget 
S:t Eriks startade 1888 och är idag Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, murar, block och VA-system i 
betong och natursten. Våra kunder består av större och mindre entreprenadföretag i bygg- och anläggningsbranschen, 
kommuner, statliga verk samt återförsäljare. Över tre sekel har vi byggt upp resurser, sortiment, kunskap och 
erfarenhet som ger våra kunder nästan obegränsade möjligheter att skapa i sten och betong. Det finns många som 
kan gjuta plattor och rör av betong. Men inte alla erbjuder projektanpassade helhetslösningar som skapar mervärden 
för kunden! S:t Eriks har ca 400 medarbetare och omsätter ca 900 MSEK. S:t Eriks ägs av Accent Equity. 
 
Läs mer på steriks.se. 
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