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Sökprofil avseende rekrytering av 

Ekonomiansvarig  

till 

We Construction AB 

 

Företagsintroduktion 

We Construction är ett värderingsstyrt byggbolag verksamt i Sydsverige. I bolaget finns lång samlad 

erfarenhet från byggbranschen och bostadsbyggande. Bolagets verksamhet och kompetens sträcker 

sig från byggservice, hyresgästanpassningar av kontor till nybyggnation av bostäder och kommersiella 

fastigheter. Kunderna är primärt professionella och långsiktiga beställare genom allmännyttan och 

privatägda företag, samt bostadsköpare i våra egenutvecklade projekt.  

Målsättning är att utmana de etablerade aktörerna genom ett ungt, modernt och drivet synsätt och 

att på sikt bli en av de ledande aktörerna på den lokala marknaden. 

We Construction har utvecklat en egen kostnadseffektiv och rationell byggmetod gällande bostäder. 

Vårt mål är att skapa moderna och trivsamma bostäder som är genomarbetade in i minsta detalj för 

att sedan uppföra husen med en rationell byggprocess och metod som säkerställer en hög 

leveranssäkerhet, hög kvalitet och hög kostnadseffektivitet. 

Företagets värdegrund är att vara ett; Professionellt, Familjärt och Modernt byggföretag.  

Företaget är en del av Power Heat-koncernen och genom vårt moderbolag har vi en stabil ekonomisk 

ställning, stark ekonomisk kapacitet samt ett kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 9001 resp. ISO 

14001). 

I dagsläget består bolaget av 6 tjänstemän och 8 yrkesarbetare.  

Läs gärna mer på www.weconstruction.se  

 

Rollen som Ekonomiansvarig 

Du kommer vara del av ett drivet team som brinner för att skapa ett byggbolag som utmanar 
branschen och skapa mervärde på nya sätt. Du kommer ansvara för alla delar av den ekonomiska 
administrationen, från redovisning till löner och att etablera och utveckla berörda processer. 
 
Bolaget är under tillväxt vilket kommer ge dig och rollen möjlighet att växa och tillsammans hittar ni 
arbetssätt som passar för vart steg i utvecklingen. I framtidsplanerna ligger att utveckla 
affärssystemet för att underlätta både intern rapportering och extern kommunikation.  
 
Du rapporterar till VD för We Construction samtidigt som du får stöd och samarbetar med CFO i 
Power-Heat.  
 

http://www.weconstruction.se/


 

 

 

Kunskap, erfarenhet 

• Ekonomexamen med relevant inriktning 

• Några års erfarenhet av liknande eller delvis liknande arbete 

• Erfarenhet av  

o Redovisning 

o Moms och skatteredovisning 

o Löner 

o Fakturering 

o Projektekonomisk styrning och uppföljning 

o Budgetarbete och uppföljning 

o Controlling 

o Cash-flow och kreditbehovsanalyser 

• Analysera resultat 

• Goda kunskaper i att hantera olika IT system och vilja att ta sig an ny teknik 

• Erfarenhet av Pyramid och/eller databashantering är önskvärt 

 

Personliga egenskaper 

• Driven med passion för att förbättra och modernisera 

• Detaljorienterad 

• Trivas med att löpande rapportera status och resultat i projekt 

• Strukturerad med gott sinne för ordning och reda 

• Resultatorienterad med stark drivkraft till egen och bolagets utveckling 

• Prestigelös med fokus på att stötta verksamheten med rätt information i rätt tid 

• Du vet att framgång bygger på hårt arbete, nyfikenhet, samt positiv inställning 

• Du är lätt att samarbeta med 

 

Placering 

Malmö  

 

Språk  

Svenska och engelska 

Tillträde  

Enligt överenskommelse 

 

Vid frågor om tjänsten kontakta Tobias Dahlström 0705-590919  

Vid intresse skicka din ansökan till tobias.dahlstrom@mpmalmo.com 

 

Urval och intervjuer sker löpande. 

mailto:tobias.dahlstrom@mpmalmo.com

