Willab AB är ett bolag som grundades 1972 på natursköna Bjärehalvön och där hittas vi än idag, närmare
bestämt i Grevie. I nära 50 år har vi arbetat för att göra ”livet som lantis” lite enklare. Detta gör vi genom våra
olika kategorier som riktar sig såväl mot lantbruk som mot häst och ryttare. Genom våra egna varumärken
(Borstiq, Eclipse Biofarmab, Hansbo Sport, Swedguard och Willab) samt ett antal handplockade
permiummärken har vi allt som såväl bonden som den hästintresserade behöver.
Vi omsätter ca 170 MSEK och har ett 40-tal medarbetare. Inom flera områden är vi marknadsledande och våra
kunder hittar vi bland kedjebutiker, e-handelsbolag och enskilda butiker inom lantbruk och hästsport.
Vi befinner oss i en expansiv fas med många projekt och förändringsarbeten och behöver förstärka med en
Business Controller till ekonomiavdelningen. Därför söker vi nu dig som vill arbeta verksamhetsnära med siffror
och analyser. I ditt arbete kommer du arbeta såväl nära säljavdelningen som med avdelningarna för logistik
och varuförsörjning. Det är viktigt att du har ett stort intresse för detaljer, men ändå har förmågan att lyfta
blicken och se helheten.
Rollen
I rollen kommer du att arbeta med månadsbokslut och rapportering, samt resultatanalyser, men även med
analys av försäljning och marginaler på artikelnivå. Du kommer också att arbeta nära vår Supply Chain Manager
för att analysera såväl inköpspriser som lagereffektivitet. Dessutom bedriver vi egen produktion i Hishult så viss
produktkalkylering förekommer. Utöver detta räknar vi med att du med stort driv deltar i olika projekt, stora
som små.
För att trivas rollen tror vi att du är nyfiken, självgående och har ett stort eget driv. Du trivs med att jobba
självständigt såväl som i team. Du kommer att ha dina egna uppgifter, som du självständigt ansvarar för, men
kommer också att delta i olika arbetsgrupper och projekt, där du tar en naturlig plats med din spetskompetens.
Viktigt är att kunna ta egna initiativ och föreslå förbättringar.
Din erfarenhet
Vi tror att du har 3 – 5 års erfarenhet som Business Controller i ett säljbolag, men erfarenhet som Sales
Controller eller Logistikcontroller kan också vara en lämplig bakgrund.
Under 2022 står vi inför ett antal projekt (systemimplementation, översyn av vår prisstruktur m fl) och här ser
vi att du är den naturliga projektledaren. Därför är det mycket meriterande om du har drivit projekt tidigare.
Du har erfarenhet av Power-BI, gärna också av att bygga egna rapporter. Meriterande om du har arbetat i
Navision och/eller Pyramid sedan tidigare. Att du känner dig lika hemma i Excel som i ditt eget vardagsrum ser
vi som självklart.
Nu hoppas vi förstås att vi fångat ditt intresse och att du som bäst sitter och knåpar på din ansökan. Vi vill gärna
ha din ansökan senast den 2021-12-06. Väljer vi att träffa just dig tänker vi oss en träff på eftermiddagen den
8/12 eller 9/12, så gör gärna en anteckning i almanackan redan nu. Nästa fas i rekryteringen är en andra
intervju som vi preliminärt planerat till eftermiddagen den 15/12 eller 17/12 (anteckna gärna dessa datum
också). Intervjuerna sker företrädesvis på vårt kontor i Grevie.
Har du några frågor eller funderingar så får du gärna kontakta mig, Ann-Marie Nyström, CFO, 0431-44 59 18.
Ansökan, med personligt brev och CV, mailar du till: ansokan@willab.se

