
 

Vallviks Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen. 
Rottneros AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och har en omsättning på 2,3 miljarder kronor och ca 300 anställda. 
Rottneroskoncernen är en ledande, fristående och flexibel producent av kundanpassad högkvalitativ avsalumassa. 
Rottneros ledstjärna är ett tydligt ansvarstagande och engagemang.  

 
 

 
Vallviks Bruk AB söker en 

Redovisningsansvarig  
 
Vallviks Bruk AB är ett av de två massabruken i Rottneros koncernen. 
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion 
av massa. Med kunniga medarbetare, attraktiv service och ständig produktutveckling 
jobbar vi för att optimera våra kunders produkter och processer. 
 
 
Tjänsten 
 
Vi söker en erfaren redovisningsansvarig som kommer att ansvara för den ekonomiska 
redovisningen för Vallviks Bruk AB och moderbolaget Rottneros AB.   
För att trivas i rollen krävs prestigelöshet och stort ansvarstagande för arbetsuppgifterna. 
Du har förmåga att arbeta enligt interna processer där kvalitet och deadlines styr ditt arbete  
 
Problemlösning ser du som en utmaning och du har ett sinne för ordning och reda. 
 

Till uppgifterna hör att: 
-  Upprätta månads- och årsbokslut för Rottneros AB och Vallviks Bruk AB. 
- Säkerställa och utveckla adekvata rutiner för redovisningen. 
- Delta i budget- och prognosarbete. 
- Delta i utveckling och förvaltning av koncern gemensamma ekonomisystem. 
- Ansvara för inhemsk och utländsk momshantering. 
- Ansvara för fastighetstaxering för företaget. 

 

Ett individuellt ansvar kombinerat med en god samarbetsförmåga är en förutsättning för 
att lyckas. 

 
Kvalifikationer 

- Högskoleexamen med inriktning mot ekonomistyrning alternativt redovisning eller 
vad bolaget bedömer likvärdigt. 

- Erfarenhet av redovisning från medelstort till stort företag. 
 

Meriterande 
- Erfarenhet av Jeeves eller liknande ekonomisystem. 
- Erfarenhet av skattefrågor. 

 
 
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Vi respekterar 
alla, Vi engagerar oss, Vi är proffs! 
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Varaktighet 
Heltid 
Tillsvidareanställning. 
 
 
Övrigt: 
Dagtid  
 
 
Kontakt 
För frågor om tjänsten: 
Hanna Virsand HR Business Partner  tele 0270 621 26 
Monica Pasanen, CFO  tele 0270 622 70 
Mika Palmu Unionen  tele 0270 621 35 
 
Ansökning 
Sker via hemsidan rottneros.se/karriar/lediga-tjänster/ senast 2019-06-23  
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas.  
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.  
Rekryteringen sker löpande så platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 
Rottneros AB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med 
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 
 
 


