
Eksta Bostads AB söker nu en Ekonomichef till familjärt och trevligt bolag! 

EKSTA Bostads AB är det kommunala bostadsbolaget i Kungsbacka. Vi är 45 medarbetare som mål- 

inriktat arbetar med att skapa en god boendemiljö för våra hyresgäster. Det gör vi genom att arbeta utefter 

ledorden i vår logotype: Ekonomi, Kvalitet, Service, Trivsel, Ansvar.  

Vår viktiga vardagsförvaltning ger resultat och våra hyresgäster ger oss mycket goda omdömen. 

 

Totalt äger och förvaltar vi drygt 3.000 lägenheter och ca 115 lokaler - sammanlagd yta ca 280.000  kvm.  

 

Vi är i ett expansivt skede med stor nyproduktion samt omfattande verksamhet på energiområdet. Vi ligger i 

framkant med att driva utvecklingen inom energi där vi har sol- och biobränsle som bas.  

Vi är ledande inom energieffektivt byggande och använder ny teknik bland annat i våra passivhusområden och 

solcellsanläggningar.  Miljöklokt boende är vårt signum.   

Vill du vara med på en utvecklande resa tillsammans med oss? P g a pensionsavgång söker vi nu en affärsmässig 

och relationsbyggande Ekonomichef till vårt sammansvetsade team! 

Som Ekonomichef på Eksta arbetar du tätt tillsammans med trevliga och engagerade kollegor. Du har en 

nyckelfunktion i teamet och är en viktig samarbetspartner till VD och ingår i företagets ledningsgrupp. Du har 

personalansvar för 9 personer på ekonomi- och hyresavdelningen samt kundtjänst och rapporterar direkt till VD. 

Ansvarsområden 

Rollen som ekonom är bred och du trivs med att arbeta på ett familjärt bolag där du är initiativtagande och 

lösningsorienterad och driver arbetet framåt.  

Du planerar och leder ekonomiavdelningens arbete och medverkar till utvecklingen av företagets verksamhet och 

att övergripande och detaljerade mål uppnås. Du är operativ i din roll och kommer ansvara för budget, löpande 

redovisning, projektredovisning, månads- och årsbokslutbokslut, årsredovisning samt komplexa skatte- och 

momsfrågor. Du analyserar, planerar och genomför bolagets finansiella verksamhet i samråd med VD.  

Vidare sköter du kontakter med revisorer och myndigheter. Du ansvarar även för den interna kontrollen samt 

stöttar övriga avdelningar med kalkyler. Utöver detta ansvarar du för finansiering/hantering av skuldportfölj samt 

fastighetsvärdering. 

Kvalifikationer 

För att trivas och lyckas i  din roll är du affärsmässig, analytisk, ansvarstagande och relationsbyggande. Du är trygg i 

din yrkesroll och är en problemlösare som levererar högsta kvalitet i ditt arbete. Vi ser att du är ödmjuk, flexibel, 

prestigelös och har god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du trivs i ett bolag där du kommer få ett stort 

förtroende och själv får ta initiativ och ansvar för att slutföra dina uppgifter. Du är omvärlds- och kundorienterad 

och strävar efter att etablera trovärdighet, förtroende och förmedlar energi när du kommunicerar. Du har ett stort 

intresse för människor, goda ledaregenskaper och drivs av att skapa samarbete.  

Med ditt stora engagemang och proaktiva arbetssätt bidrar du till att uppnå gemensamma mål. Vi välkomnar gärna 

dig som har idéer på hur vi utvecklar och driver vårt arbetssätt framåt likväl som bolaget i sin helhet.  

Vi söker dig med ekonomisk högskoleutbildning som har mångårig erfarenhet av självständigt kvalificerat 

ekonomiarbete. Du har en helhetsförståelse för ekonomi och är mycket trygg i din roll som ekonom där erfarenhet 

av fastighetsmoms- och skattefrågor är ett plus. Ledarerfarenhet och erfarenhet av fastighetsbranschen är 

meriterande, dock inget krav då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vilja att lära sig.  



Du är en van användare av ekonomisystem. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift 

samt har goda kunskaper i Excel. 

Vad kan Eksta Bostads AB erbjuda dig? 

Vi kan erbjuda ett utvecklande och spännande arbete där du får användning av dina operativa kunskaper som 

ekonom och dina goda ledaregenskaper som chef och får en stor möjlighet att påverka Eksta Bostads ABs 

utveckling i tätt samarbete med VD och övriga ledningsgruppen. I samverkan med VD medverkar du även i 

kommunsammanhang, media samt svarar för ekonomiska redogörelser för bolagets politiskt tillsatta styrelse. Du 

medverkar även vid dessa styrelsemöten. Självklart erbjuder vi förmåner som friskvårdsbidrag och utbildning för 

kompetensutveckling – inte minst inom ledarskap. 

Låter det här som någonting för dig?  
 
Tjänsten är på heltid, tillsvidare och placerad i Kungsbacka.  
 
Urval och intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.  
 
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad Finance och ansökan sker via www.randstad.se.  Vid frågor 
kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sofia Hallberg, på 0733-570836 eller sofia.hallberg@randstad.se.  
 
Vi ser fram emot din ansökan!   

http://www.randstad.se/

