
 
 

                                                                       

 

 
 
 
 
Företagsgrupp söker driven lönespecialist med HR-intresse 
 
Bjäre Investkoncernen söker nu en erfaren och driven lönespecialist. I den rollen kommer Du att 
ansvara för lönehanteringen i flera av bolagen inom Bjäre Investkoncernen varav Kranpunkten i 
Båstad AB, Carepa AB och Willab AB är de största. Tjänstestället kommer vara Förslöv eller 
Varalöv beroende av sökandes preferenser.  
 
Bjäre Investkoncernen omsätter idag ca en miljard kronor och är ca 250 anställda.  
  
Dina arbetsuppgifter 
I rollen som lönespecialist kommer du självständigt ansvara för löneberedningen och 
löneutbetalningen för cirka 250 medarbetare. Du hanterar allt från körjournaler, reseräkningar, 
förmåner, intyg, utredningsarbete, tjänstebilar och kontroller/månadsavstämningar av lönekonton. 
Rapporteringar till olika myndigheter, lönerevision och kontrolluppgifter kommer även ingå i ditt 
ansvarsområde. 
 
Du kommer att hantera både tjänstemanna- och kollektivlöner inom olika avtalsområden. De 
kollektivavtal vi arbetar med är Partihandelsavtalet, Unionen och Swemek. 
 
Du kommer även bistå respektive HR-ansvarig med olika uppgifter och utvecklingsprojekt. 
 
Idag arbetar vi i Visma lön och AGDA PS.  
 
Vem är du? 
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom lön eller ekonomi samt erfarenhet av 
självständigt arbete med löneadministration och som brinner för att arbeta inom löneområdet. Du 
har kunskaper inom arbetsrättsliga lagar och avtalsförsäkringar, datakunskaper och är en god 
användare av office. Har du även erfarenhet av att arbeta i programvaran Visma lön och AGDA PS 
ses detta som meriterande. 
 
Som person är du driven och noggrann i ditt arbete samtidigt som du kan hålla ett högt tempo när 
det behövs. Vi ser också att du har integritet och är ansvarstagande, strukturerad, serviceinriktad 
samt har förmågan att se vad som behöver göras. Tjänsten kräver ett nära samarbete med många 
funktioner inom och utom företagen vilket kräver god förmåga att interagera och kommunicera.  
 
Placeringsort: Förslöv alternativt Varalöv. Möjlighet till visst distansarbete kommer finnas.  
 
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, 
dock senast 12 september. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på 
hemsidan. Eventuella frågor besvaras av HR ansvarig Kranpunkten, Petra Lampa, 0431-44 51 55 
eller ekonomichef Carepa, RoseMarie Henrysson 042 – 26 30 16. Skicka din ansökan till 
jobb@carepa.se.  
 
Välkommen med din ansökan!   
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