
 

 

Ekonomichef 
Vill du leda vår administrativa del med ekonomifunktion, personal, inköp och IT och 

samtidigt bidra till utvecklingen av våra bolag och ägarkommuner? 

Vi erbjuder dig en tjänst som ekonomichef för SHE koncernen som består av tre olika 

aktiebolag. Till din hjälp har du 5 personer. Ansvarsområdet inkluderar budget, controller, IT, 

redovisning, personal, inköp, kundreskontra, finansiering och rapportering för alla 

koncernbolag. Som ekonomichef hos oss kommer du leda och utveckla funktionen i syfte att 

bli ett ännu bättre stöd för affärsområdena och övriga funktioner inom bolaget. Du är även 

brygga över till ägarnas funktioner inom ansvarsområdena och säkerställer att vi drar nytta av 

varandra styrkor. Du är placerad i Sala och rapporterar till vår VD Håkan Carefall. Du ingår i 

koncernens ledningsgrupp. 

 

Som ekonomichef driver du de ekonomiska frågorna mot våra ägare och styrelser, men även 

internt mot affärsområdena/bolagen. Du kommer arbeta med att effektivisera våra processer, 

säkerställa tidiga styrsignaler i form av nyckeltal samt säkerställa att vi uppfyller lagar och 

krav inom ansvarsområde. Du har ett stort engagemang både i det dagliga operativa arbetet 

där du organiserar arbetet för 5 medarbetare samtidigt som du har ett nära samarbete med 

övriga delar i verksamheten. Du har en förmåga att få till förändring genom delaktighet och 

att lyfta dina medarbetare. I din chefsroll gillar du att föra dialog med dina medarbetare och 

ge dem en stor frihet med tillhörande ansvar inom deras ansvarsområden. Du har lätt för att 

samarbeta och har en förmåga att kombinera de operativa dagliga uppgifterna med de 

strategiska. Vi ser att du är strukturerad, har ett inre driv och är resultat- och målinriktad.  

För att lyckas väl i tjänsten har du en civilekonomutbildning eller motsvarande akademisk 

utbildning. Du har minst 5 års relevant erfarenhet inom området, har goda ledaregenskaper 

där du gärna har jobbat med att leda i förändring. Vi ser det som meriterande om du har 

erfarenhet av att jobba inom energibranschen, att bereda och föredra ärenden i styrelser och 

har en vana av att jobba med kommunala och politiska organisationer. Du behöver ha stort 

intresse för bolagets breda verksamhet, förståelse för affären samt förmåga att utveckla, 

effektivisera och leda ekonomifunktionen operativt och strategiskt. Vår nuvarande 

Ekonomichef, Lena, planerar att gå i pension under 2019. Hon kommer att finnas på plats, 

men stiga åt sidan när du kommer in och få andra uppgifter inom koncernen. Hon har lovar att 

stötta dig i den utsträckning du behöver och samtidigt ge dig möjlighet att forma 

verksamheten på det sätt du vill. 

 

”Att arbeta på SHE innebär att man är med i utvecklingen av bolagen och våra två 

ägarkommuner. Jag trivs med den tudelade rollen i ett samhällsnyttigt bolag. Vi är ett viktigt 

stöd till affärsområdena för att kunna ta rätt beslut för framtiden och en drivkraft till att hålla 

låga kostnader i vår verksamhet. 

Lena Sundberg idag ekonomi och administrativchef gemensam service. 

 



 

 

 

Vilka är vi?  
 

Sala Heby Energi är en arbetsgivare som värnar lika mycket om dig som medarbetare som 

våra kunder. Vår frisknärvaro är hög och vi månar mycket om trivseln på jobbet. För vårt 

arbete har vi erhållit en guldmedalj i kundbemötande från våra kunder. 

 SHE ägs av Sala och Heby kommuner 

 Vi är knappt 60 anställd fördelade på 3 bolag. 

 Vår affärsidé är att vara en långsiktig modern hållbar energikoncern inom i huvudsak 

Sala och Heby kommuner. 

 Vår omsättning uppgår till knappa 300 mkr. 

Vill du bli en av oss är du varmt välkommen med din ansökan senast den 30 september 2018. 

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till 

anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår VD Håkan Carefall. Du når Håkan 

på telefon 0224-576 03 eller via e-post Hakan.carefall@sheab.se. Du kan även tala med 

nuvarande Ekonomichef Lena Sundberg på telefon 0224-576 37. 

 

Vi värdesätter mångfald i vår verksamhet.  

Skicka din ansökan till maria.karwonen@sheab.se senast den 30 september. 

 

 

 

Övrigt  

Till rekryterings- och annonsföretag: Vi har redan valt våra samarbetspartners i samband 

med denna annons. 
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