
 

På Golvimporten är vi marknadsledande experter på terrazzo, natursten, keramiska golv och 
andra ytskikt till miljöer med högt slitage. Vi erbjuder en säker, kostnadseffektiv och kvalitativ 
golventreprenad, inklusive renoverings- och behandlingstjänster, som ger slitstarka, estetiska 
och tilltalande golv i t ex butiker, matvaruaffärer, bilhallar, flygplatser, resecenter, köpcenter 
och övrig offentlig miljö. Vårt fokus är att leverera ett helhetskoncept – ”Säljande golv®”, där 
vi tar ansvar och lämnar omfattande garantier i hela värdekedjan; från leverans av material 
och golvläggning till dagligt golvunderhåll. Vi erbjuder ett unikt golvbehandlingskoncept 
TemperSeal® för porösa stengolv som ger golven motståndskraft mot djupsmuts och 
samtidigt en fantastisk glans. CleanEntrance® Entrézoner är vårt populära entrékoncept med 
specialtillverkade textila golvplattor och professionella mattrengöringsmaskiner som ger en 
renare och mer välkomnande entré samt lägre ljudvolym i vältrafikerade miljöer. 
 

Vi har huvudkontor med huvudlager i Borås. För våra kunder är vi dock en rikstäckande 
partner och finns med vid ett flertal kunders internationella expansion. Idag är vi 35 st 
anställda inom försäljning, projektledning, administration och golvläggning. I tillägg till detta 
har vi fasta samarbetspartners inom tex övriga entreprenadtjänster och golvbehandlingar. 
Golvimporten är idag en koncern med 3 st verksamhetsbolag och omsätter i dagsläget ca 
100 MSEK.  
 

Läs mer på www.golvimporten.se 
 

Vi söker en erfaren Ekonomichef/CFO till Golvimporten koncernen 
 

Dina arbetsuppgifter: 
Som ekonomichef/CFO på Golvimporten arbetar du på ett övergripande plan både 
strategiskt och operativt. Den främsta uppgiften är att leda och organisera 
ekonomiavdelningen med det ansvar som det innebär, till exempel att ta fram strategiska 
planer, ansvar för löpande redovisning, bokslutsarbete och budgetarbete.  
 

Att jobba som ekonomichef/CFO hos oss innebär ett spännande och varierat arbete där du 
får nytta av dina strategiska och analytiska kunskaper och förmågor. Du har ett brett 
ansvarsområde med tillhörande arbetsuppgifter, tjänsten innefattar personalansvar.  
 

Arbete och ansvar för förändringar inom ekonomiavdelningens arbetssätt och struktur är en 
viktig del av tjänsten. 
 

Som Ekonomichef/CFO rapporterar du till VD resp. Styrelseordförande i vissa frågor, 
tjänsten ingår i ledningsgruppen.  
 

Din profil: 
Vi söker dig som har högskolekompetens som lägsta utbildningsnivå. Du har minst ett antal 
års erfarenhet av en liknande roll, det vill säga du är van vid att arbeta brett med frågor inom 
ekonomi, redovisning och bokslut. Utöver detta är du en god administratör och har vana av 
att arbeta i ett modernt affärssystem. 
 

Du trivs i en roll där du får arbeta strategisk och operativt med ett helhetsperspektiv. Vidare 
har du en god analytisk förmåga, är initiativtagande, noggrann och flexibel i ditt arbetssätt. 
 

Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor på Viared  i 
Borås där vi nyligen flyttat in i nya representativa lokaler. 
 

För vidare information kontakta: 
 

VD – Håkan Ohlsson: 0704-563240 
 

Styrelseordförande – Pierre Nilsson: 0706-188960 


