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Sökprofil avseende rekrytering av  

Controller   

till  

Ikaros Cleantech AB   

Inledning 

Miljöteknikföretaget Ikaros® Cleantech AB ingår i Franska Manutankoncernen, och är Skandinaviens 
ledande leverantör av produkter för Spillskydd, Rengöring och Smörjteknik. Med 7.000 kunder inom 
framförallt tillverkningsindustrin förbättrar Ikaros® miljösäkerheten över hela landet. 

 Som kund till Ikaros® skall man kunna förvänta sig den bästa service, oavsett om man handlar en 
kartong torkdukar då och då, eller beställer avancerade produkter till en hel koncern. 

 Det är stor skillnad på kommunalt spillskydd i strandnära miljöer, och industriellt spillskydd vid daglig 
drift. Ikaros® behärskar båda – och allt däremellan. Genom djupgående kunskap om våra produkter 
och dess användning kan Ikaros® minska både kostnader och miljöpåverkan. Våra säljare är 
sakkunniga inom sina produktområden. Sammantaget har vi Nordens mest omfattande kunskap om 
spillskydd - med heltidsanställda kemiingenjörer och expertis inom smörjmedel. 

 Ikaros® strävar hela tiden efter att behålla det lilla företagets flexibilitet, att kunna anpassa en 
skräddarsydd produkt för kundens specifika behov. I denna process skapas nya lösningar, metoder, 
standarder och kombinationer av alltihop för vitt skilda områden. På detta vis är Ikaros® inte bara en 
del av utvecklingen inom spillskyddsområdet - utan leder den. 

 

Rollen som Controller 

Som Controller kommer du att ansvara för redovisning och rapportering för Ikaros Cleantech AB och 
dess finska dotterbolag Ikaros Finland Oy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ansvar 
x Månadsbokslut 
x Uppföljning och analys av resultat 
x Intern rapportering och uppföljning 
x Rapportering till franska moderbolaget i HFM på månadsbasis 
x Ledning och fördelning av arbetet på ekonomiavdelningen 
x Budget- och forecastarbete 
x Årsredovisning och inkomstdeklaration 
x Diverse bolagsformalia 
x Ad hoc-uppgifter 
x Effektivisera och kvalitetssäkra de finansiella processerna 
x Utveckling av controllerrollen och analysarbetet 

 

 

Bakgrund och kvalifikationer 

x Du har kandidatexamen inom ekonomi och ett antal års erfarenhet av kvalificerat arbete 
inom redovisning och controlling 

x Du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift då detta är koncernspråket 
x Du har mycket goda kunskaper i Excel 
x Du tycker om att arbeta självständigt likväl som att samarbeta 
x Du är strukturerad, resultatorienterad, analytisk, ambitiös och lösningsorienterad 
x Du är proaktiv och tydlig i din kommunikation och ta fullt ansvar för dina arbetsuppgifter 
x Du vill utvecklas, har en positiv inställning samt servicekänsla 

  

Personliga egenskaper och profil 

x Förmåga att arbeta självständigt  
x Proaktivt förhållningssätt 
x Förmåga till internationell kommunikation 
x Utmärkt kommunikationsförmåga såväl internt som externt både i tal och skrift 
x Förmåga att leda och inspirera andra samt vara en god förebild 
x Strategiskt tänkande för att kunna medverka i utvecklandet av verksamheten i bolaget 
x God uppföljningsförmåga förutsätts 
x Visst resande kan förekomma 

 

 

 



 

 

 

 

Tillträde 

Snarast 

 

Personalansvar 

Två personer, ekonomer 

 

Placeringsort 

Malmö 

 

Vid frågor om tjänsten kontakta Fredrik Carlsson 0730-394050 

Din ansökan skickar du till rekrytering@mpmalmo.com 


