
Rimbo Jord tillverkar och förädlar jord-, sand- och krossprodukter, i första hand till golf- 
och anläggningskunder. Vi arbetar främst mot Storstockholmsområdet och Uppland, 
och har även en växande marknad i södra Norrland. Vintertid har vi stora åtaganden 
när det gäller snöröjning och halkbekämpning. Företaget är beläget i Rimbo i Norrtälje 
kommun. Rimbo Jord består av Rimbo Jord & Maskiner AB, Rimbo Jordförsäljning AB 
och RJM Transporter AB. Rimbo Jord har varit verksamt som AB sedan 1971 och syssel-
sätter för närvarande ca 60 personer varav 33 fastanställda. Företagen omsätter till-
sammans ca 70 mkr med en förväntad omsättningsökning på 15-25% närmaste åren.

Vi förstärker vår organisation med en 
nyinrättad heltidsbefattning som Eko-
nomichef. I dina arbetsuppgifter kom-
mer det bland annat att ingå att sköta 
företagets löpande bokföring, månat-
liga avstämningar, moms och skatter, 
koncern- och årsbokslut. Du ansvarar 
också för budgetarbete och ekonomi-
styrning. Du har personalansvar och 
ingår i ledningsgruppen.

Personliga egenskaper
Vi tror att du är affärsmässig och 
driver ditt ansvarsområde på ett pre-
stigelöst och affärsmässigt sätt. Du 
är flexibel och har god struktur i ditt 
arbete med god ordning och reda 
kring dig. Du har ett tydligt ledarskap 
med god strategisk överblick med 
stark vilja att utveckla och leda ekono-
mifunktionen i takt med vår fortsatta 
expansion. Vi tror att du tycker om att 
arbeta på ett brett sätt och är beredd 
att hugga in där det bäst behövs sam-

tidigt som du är ledningens framåtriktade 
verktyg i allt som har med ekonomi och 
ekonomistyrning att göra.

Bakgrund
Du har ekonomisk utbildning på högskoleni-
vå med minst 10 års erfarenhet från arbete 
med ekonomi och administration. Vi tror att 
du har minst tre års ledarerfarenhet samt 
att det är meriterande med erfarenhet av 
lagerhantering och resultat- och projektre-
dovisning.

Närmare information
Vill du veta mer om tjänsten och företaget 
är du välkommen att ringa 
rekryteringskonsult Donald Mannerdahl på 
telefon 08-446 19 60. 

Ansökan
Sänd din ansökan med personligt brev och 
CV till:
ansokan@mannerdahl-rekrytering.se 
märkt ”Rimbo Jord” senast den 28/12.

Vi förstärker vår organisation 
och söker därför en

Ekonomichef


