
 

 
Ekonomichef/ HR 
50% from nu tom 2021 

Siggesta Gård dig som kan leda den ekonomiska styrningen genom 2021.  

Tjänsten eller uppdraget kan komma att bli förlängd och utökad beroende på hur 
pandemin och andra omständigheter påverkar vår verksamhet. 
Som Ekonomi/HR chef på Siggesta Gård AB kommer du att ha ett operativt och 
övergripande ansvar för alla HR frågor och ekonomifunktionen som omfattar 
redovisning, rapportering och ekonomistyrning. Du kommer att leda alla 
fackligaförhandlingar och boksluts- och rapporteringsprocessen och har där det 
yttersta ansvaret, vilket även omfattar budget- och prognosprocessen. 

Du agerar bollplank i såväl den dagliga driften som till bolagets ledning och ingår i 
ledningsgruppen. 

Du kommer att leda och utveckla ekonomifunktionens organisation, struktur, 
processer och system med fokus på kvalitet och digitalisering. Detta kräver stort 
engagemang i den dagliga, operativa redovisningen. Rollen är såväl operativ som 
strategisk och förutom att agera bollplank till VD och övriga chefer och driva 
verksamheten framåt ansvarar du för: 

• allt som innefattar HR (MBL, fackligaförhandlingar, anställningsavtal etc.) 
• månads- och årsbokslut, årsredovisning 
• budget och prognoser 
• skatt, momsfrågor och deklarationer 
• att skapa och följa upp nyckeltal 
• kostnads-, lönsamhets- och intäktsanalyser 
• ekonomistyrning 

 Kvalifikationer  

Vi söker en engagerad och verksamhetsnära Ekonomi/HR chef som kommer få 
ansvar för helheten. Du har med dig en stor bredd i din HR och ekonomierfarenhet 
och en vilja att effektivisera och se över processer och rapportering. Du har 
ambitionen och kraften att etablera en stark HR & ekonomifunktion tillika 
ekonomistyrning. Fokus på det dagliga löpande arbetet och att sätta struktur och 
rutiner. Men innefattar även analys, styrning, uppföljning och utveckling samt att 
vara ett affärsmässigt stöd till VD.  

 

 



Anställningsform 

Tidsbegränsad anställning eller konsultuppdrag  

Din bakgrund och personlighet  

Du trivs i en roll där du verkar såväl affärsstödjande med ansvar för att sätta och 
driva HR och de finansiella strategierna som att vara hands-on i det återkommande 
löpande redovisningsarbetet. Vi tror att du är civilekonom och att du arbetat som 
HR chef/ansvarig med ekonomiansvar eller ekonomichef med HR ansvar eller 
motsvarande i tidigare roller. Vi ser gärna att du har erfarenhet från branschen, 
mindre/medelstort företag och kan se helheten och flödenas betydelse och 
inverkan på verksamheten. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är trygg och 
påläst gällande kollektivavtal framförallt Visita & Unionen.  

Du är en engagerad och prestigelös person som tycker om att arbeta 
verksamhetsnära. Du sätter din egen agenda, driver framåt, levererar med kvalitet 
och agerar givet verksamhetens bästa på ett nytänkande sätt. Såväl din 
noggrannhet och struktur som din förmåga att kommunicera och hålla en dialog 
med många intressenter inom organisationen är av största vikt. Du är av 
uppfattningen att din funktion är av det servicebetonade slaget och du är en 
generalist som tycker om när det händer mycket och du trivs med en inte alltid helt 
inrutad vardag. 

Skicka din ansökan till susanne.blomberg@siggestagard.se 

Siggesta Hotell och Konferens 
Alltid med omtanke och passion - för din trivsel  
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