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Wedholms och Wedcooling Group söker CFO/ekonomichef 
 

Kravprofil CFO/ekonomichef 
Du är civilekonom som förutom de nödvändiga kunskaperna inom redovisning, koncernstyrning och 
budgetering också besitter personliga egenskaper i form av ledarskap, förmågan att engagerat ta tag 
i dagliga detaljer men också delta i koncern-strategiska frågeställningar. Är du en person som både 
vill ha fördelarna med ett litet bolag, med en hel del "hands on" arbete, och aktivt delta i och driva en 
koncerns strategiska frågeställningar så är detta en fantastisk möjlighet. Vi vill att du är självständig, 
noggrann och känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du tycker om att arbeta i en 
internationell miljö, har en god kommunikationsförmåga samt talar och skriver både svenska och 
engelska flytande. Behärskar du fler språk ser vi det som meriterande.  
 

Om företaget 
Wedholms är en ledande tillverkare och leverantör av mjölktankar världen över. Idag består 
Wedholmsgruppen (Wedcooling AB) av Wedholms AB, Skånes Kylteknik, Eurotanks Wedholms 
(Polen), Wedholms GmbH (Tyskland) och Kylmäkärki Oy (Finland), så vi täcker en stor marknad runt 
Östersjön. I Sverige och Finland har vi våra egna serviceorganisationer i och med Skånes Kylteknik 
och Kylmäkärki. Wedholms är den största leverantören av mjölkkyllösningar till mjölkgårdar i 
Skandinavien. Tillverkningen sker idag i vår moderna fabrik i Wroclaw, Polen. På vårt nybyggda 
huvudkontor i Nyköping är vi ett glatt och kompetent gäng om tolv personer som jobbar med 
ledning, ekonomi, produktutveckling, marknad, teknisk support och reservdelslager. Sammanlagt har 
koncernen runt 80 anställda i Sverige, Finland, Tyskland och Polen. 
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.  
Placeringsort Nyköping. 
 
För mer information och för att ansöka om tjänsten kontakta Anna Thulin på Probe Solutions, 
anna.thulin@probesolutions.se. Urval sker löpande så tveka inte att höra av dig om du tror att du är 
rätt person för tjänsten. Välkommen med din ansökan! 
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