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Koncerncontroller till Intea Fastigheter AB (publ) 

Har du intresse för siffror samt drivs av ett självständigt arbete? Tillsammans med 
Boardtalk söker Intea Fastigheter dig som har erfarenhet av redovisning och vill 
utvecklas inom koncernredovisning i rollen som Koncerncontroller. I tjänsten kommer 
du att ansvara för redovisningen för bolagets moderbolag samt bolagets konsolidering. 

Ekonomiavdelningen består i dagsläget av nio medarbetare och du kommer att rapportera till 
bolagets Redovisningschef. Kontoret är placerat i centrala Stockholm. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

- Ansvara för moderbolagets redovisning 
- Ansvara för konsolidering av koncernen 
- Upprätta månadsbokslut 
- Kvartalsvis deltaga i upprättandet av delårsrapport för koncernen 
- Kontinuerligt arbeta med utveckling och förändringsprojekt 
- Driva och utveckla rutiner och processer kopplade till koncernredovisningssystemet 

Kvalifikationer och erfarenhet 

- Akademisk utbildning inom ekonomi med en bakgrund inom redovisning och/eller 
revision samt erfarenhet av koncernredovisning 

- Erfarenhet från ekonomistyrning och rapportering från noterad miljö 
- God systemvana av konsolideringsverktyg 
- Erfarenhet av IFRS är en merit 

Personliga egenskaper 
För att trivas i rollen som Koncerncontroller är du en individ som är positiv, gillar utmaningar 
och van att ta ansvar. Du trivs i en specialistroll där du arbetar självständigt och är drivande i 
komplexa frågor men trivs samtidigt att arbeta nära övriga kollegor i ekonomiteamet. Du är 
proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten. Utöver detta gillar du att effektivisera och utveckla 
dina arbetsuppgifter. 

Din ansökan 
Vill du bli en del av Inteas resa? Välkommen att söka tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor 
besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Amanda Konradsdal, telefon 0702-92 49 59 samt mail 
(amanda.konradsdal@boardtalk.se). Intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan 
så snart som möjligt. 

Om Intea 
Intea grundades hösten 2015 med syftet att investera i och förvalta social infrastruktur. Med detta 
avses fastigheter av hög kvalitet med offentligt hyrda och gärna specialanpassade 
samhällsfunktioner där hyresförhållandena är långvariga. Hyresgästerna består bland andra av 
statliga verk, myndigheter och andra offentliga institutioner. Vår målsättning är att minst 90 
procent av hyresintäkterna ska komma från offentliga hyresgäster. 

För mer information, besök www.intea.se. 

www.boardtalk.se
http://www.intea.se/
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