
 
 
 
Hibab är ett utvecklingsbolag som förvaltar och utvecklar verksamhetslokaler inom Hässleholms 
kommun. Hibab skapar affärsmässiga, kreativa och långsiktiga lösningar för sina samarbetspartners. 
Genom att utveckla mark och fastigheter med fokus på miljöhänsyn och kvalitet, bidrar bolaget till 
hållbar utveckling och tillväxt inom Hässleholms kommun. Idag förvaltar och utvecklar bolaget 
Hovdala/Mölleröd, Norra Station samt 40 000 kvm övriga verksamhetslokaler. Framåt ligger fortsatt 
fokus på utveckling och att ge näringslivet bättre möjligheter att etablera sig och växa i Hässleholms 
kommun. Läs gärna mer på www.hibab.se – en del av Hässleholm kommun 
 

Ekonomiansvarig till HIBAB, Hässleholm 
 
Till en bred roll där variation och förändring skapar utmaningar söker vi dig som med stort ansvar 
tar dig an dina uppgifter. Du är en sann lagspelare med sinne för affärsnytta som tillsammans med 
dina kollegor skapar nya möjligheter för näringslivet i Hässleholm.  
 
I din roll som Ekonomiansvarig på Hibab ansvarar du för bolagets löpande ekonomiska redovisning 
och kontroll. Du hanterar kund, leverantörsreskontra, löpande bokföring, skatter och moms 
tillsammans med personal- och löneadministration. Att upprätta budget, bokslut och årsredovisning 
ingår också i ditt ansvar. Vid sidan om denna ekonomiadministration tillkommer arbetsuppgifter 
knutna till verksamheten kring fastigheterna såsom fastighetsdeklarationer, upphandling av lån och 
driftstatistik. För fastighetsprojekt upprättar du investerings-, finansierings- och lönsamhetskalkyler. 
Då Hibab är moderbolag till tre dotterbolag hanterar du samtliga bolags redovisning och 
koncernredovisning. Du arbetar nära och rapporterar till VD. 
 
Tjänsten som Ekonomiansvarig på Hibab är central och vi söker dig som har tidigare erfarenhet av en 
liknande roll i en mindre verksamhet. Du är van vid att hantera all löpande ekonomiredovisning. Det 
är meriterande om du har tidigare erfarenhet av eller kompetens inom fastigheter. Tjänsten kräver 
en mycket god datavana där du obehindrat hanterar Officepaketet och övriga nödvändiga system. 
  
I en liten organisation och en ansvarsfylld tjänst är din personlighet av största vikt för oss. Att ta ett 
stort ansvar och vara självgående i din roll krävs för att lyckas som Ekonomiansvarig på Hibab. 
Samtidigt som du är strukturerad och noggrann är du flexibel och prestigelös i ditt arbete. Du är 
analytisk och uppmärksam med ett ständigt närvarande affärssinne. Att arbeta i en verksamhet som 
förändras och är framtidsorienterad finner du oerhört stimulerande och utmanande.  
 
Du välkomnas till en trevlig arbetsplats där god stämning och kamratskap värderas högt. Att visa 
omtanke och respekt för sina kollegor är en självklarhet i en vardag där engagemanget för bolagets 
framgångar är gemensamt.   
 
I denna rekrytering samarbetar Hibab med Maxkompetens. Har du frågor och funderingar så 
kontakta Therese Hulte på 044-781 44 80 eller Therese Hulte therese.hulte@maxkompetens.se För 
att söka tjänsten följ länken http://www.maxkompetens.se/jobs/?jaid=6161  Sista ansökningsdag är 
den 3 sept 2017.   
 

http://www.hibab.se/
mailto:therese.hulte@maxkompetens.se
http://www.maxkompetens.se/jobs/?jaid=6161

