Ekonom till en växande global organisation
Huhnseal AB utvecklar, konstruerar och tillverkar mekaniska axeltätningar för den globala
processindustrin inom branscher såsom; papper- och massa-, gruv- och slurry-, livsmedel- och
läkemedel-, kemi-, olja- och gas-industrin. Huhnseal omsätter ca 160 MSEK, med 70 medarbetare vid
huvudkontoret i Landskrona samt 20 medarbetare i Italien, Tyskland, USA, Kina och Indien. Huhnseal
AB ingår sedan 2008 i den italienska koncernen Meccanotecnica Umbra Group med 700 medarbetare
globalt.

Huhnseal söker nu en medarbetare till ekonomiavdelningen på vårt huvudkontor i
Landskrona. Med fokus på leverantörsreskontra kommer du att spela en viktig roll i teamet,
som i nuläget består av tre personer (du blir den fjärde), och samarbeta med övriga
funktioner såsom inköp och produktion. Du har också kontakter med leverantörer i
betalnings- och fakturafrågor. Dina ansvarsområden kommer i huvudsak att innefatta:
•
•
•
•
•
•
•

Leverantörsreskontra: Registrera leverantörsfakturor och matcha mot inköpsorder.
Distribuera fakturor och säkerställa attest före betalning. Månatliga avstämningar.
Förbereda betalningar och registrera inkomna betalningar.
Skicka in tulldeklarationer.
Hantera utläggsredovisning.
Underhålla och uppdatera ERP-systemet: leverantörsdata etc. En stundande
uppgradering till en molnbaserad version ger stora möjligheter till att vara med och
förbättra våra processer.
Assistera dotterbolagen i USA och Tyskland med liknande uppgifter.
Övriga uppgifter på ekonomiavdelningen: då vi jobbar som ett team kommer du
periodvis under ledigheter osv att få göra dina kollegors uppgifter och vice versa (t
ex kundreskontra och fakturering). Med ökad effektivisering av fakturahanteringen
får du också möjlighet att växa med företaget och lära dig nya uppgifter.

För att lyckas i rollen tror vi att du har någon form av utbildning inom ekonomi, gärna med
redovisnings- och/eller IT-inriktning. Erfarenhet är inte nödvändigt (nyutexaminerade är
välkomna), men meriterande, särskilt från tillverkande industri. Du bör ha arbetat med eller
fått utbildning inom ett ERP-system (vi använder Infor LN), besitta goda kunskaper i Office,
särskilt Excel, samt behärska svenska och engelska på affärsnivå.
Som person är du strukturerad, noggrann, självgående och kan leverera högkvalitativa
resultat i varje given situation. Du samarbetar väl med andra och bidrar till teamkänslan.
Engagemang och ett lösningsorienterat proaktivt arbetssätt värderas högt.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
För information om tjänsten kontakta CFO Eric Veermets +46 704 21 20 32. För information
om rekryteringsprocessen kontakta HR Manager Martin Gruber +46 418 44 99 65.
För mer information om Huhnseal AB gå till https://www.huhnseal.com.
Vi tillämpar löpande urval dock sista ansökningsdatum 2022-01-30. Maila din ansökan till
job@huhnseal.com.
Vi ser fram emot din ansökan!

