Bolagssupporten Stockholm AB är en Auktoriserad Ekonomibyrå med fokus på kvalitet och personligt bemötande.
Verksamheten startade år 2005 – 2006 i Norrvikens Företagspark, Sollentuna. Idag sitter vi på Luntmakargatan 85 i Stockholm.
Våra kunder varierar i storlek och omsättning, allt från den enskilde företagaren till de stora koncernägda aktiebolagen. Vi tillhandahåller
samtliga tjänster inom redovisning, ekonomisk förvaltning samt interimstjänster inom ekonomi och organisation.

Resurspresentation
Yrke

Controller/Finance Manager

Ålder
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Presentation

Detta är en noggrann och målorienterad person som är mycket omtyckt av tidigare kollegor och
arbetsgivare. Han har ett stort intresse av ekonomi och finans. Som person är han målmedveten,
stresstålig och serviceinriktad och har god social förmåga. Han tar lätt till sig ny information och
har ett sinne för affärer och ser snabbt problematik med tillhörande lösningar. Fritiden går till
att umgås med vänner och underhålla sina fritidsintressen som bland annat inkluderar skidåkning och segling.

Arbetslivserfarenhet

Bolagssupporten Stockholm AB 		
Interimsuppdrag, Controller – Byggbolag, Miljardomsättning
Resursen har under sitt uppdrag hos bolaget varit delaktig i flertalet projekt, såsom bostadshusprojekt i Bromma samt ombyggnadsprojektet för sjukhus. Under dessa projekt har resursen
arbetat som controller och ansvarat för bland annat kostnadskontroll och uppföljning av affär för entreprenaderna och
rapporterat direkt till ledningsgruppen i byggbolaget.

2017 05 - pågående
Bromma, Danderyd, Solna

Utöver entreprenader har resursen arbetat i en kombinerad roll
som business controller och redovisningsansvarig för bolaget
vid dess huvudkontor i Solna. Som business controller har resursen
ansvarat för projektuppföljning, prognosarbete, kostnadsuppföljning, resultatarbete etc. Utöver business controller-rollen
har denna person även varit ansvarig för bolagets redovisning.
I redovisningsarbetet ingår likviditetsplanering, månadsbokslut
med avstämningar, support och teamledare till 3 medarbetare
på ekonomiavdelningen. Superuser i ekonomisystemet. Han har
dessutom hanterat hela bolagets årsbokslut med årsredovisning
samt koncernmellanhavanden självständigt.
Bolagssupporten Stockholm AB 		
Interimsuppdrag, Projekt- och businesscontroller – Strabag
Ansvarig för kostnadsuppföljning och utredning mot underentreprenörer till byggnationen av Orgelpipan. I arbetsuppgifterna
ingår även coachning av mera juniora medarbetare i teamet
samt assistans vid löpande ekonomiska händelser. Rapportering
direkt till projektledning.

2016 12 - pågående
Stockholm City, Orgelpipan
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Utbildning

Övriga
kvalifikationer

Bolagssupporten Stockholm AB 		
Interimsuppdrag, Projekt- och businesscontroller – Strabag
Arbete både självständigt och i grupp. Kostnadsuppföljning och
utredning mot underleverantörer till byggnation av Täby Centrum.
I arbetsuppgifterna ingår även förbättringsarbete av intern kontroll
med fokus på kostnadskontroll och arbetsprocesser. Ingår även i
funktionen Claim – kalkylering och ekonomisk uppföljning av
ändrings- och tilläggsarbeten för kostnader att rikta mot beställaren av Täby C.

2016 03 - 2016 12
Täby

PwC		
Revisor
Heltidsanställd som revisor på PwC i Stockholm – Senior Associate,
granskningsledare för flera mindre- och medelstora bolag.
Rollen som granskningsledare innebar ett helhetsansvar för
uppdragen och dess teammedlemmar i leveransen gentemot
påskrivande revisor. Har även varit med i större revisionsteam
och reviderat bland annat Eniro. Yrket krävde i sin helhet självständigt arbete i högt tempo mot strama deadlines.

2012 09 - 2016 03
Stockholm

Lunds Universitet		
Masters in Accounting and Auditing
Master - 240 H, Uppfyller Revisorsnämndens teoretiska krav
för auktorisation

2007 - 2012

Västerhöjdsgymnasiet, Skövde		
Naturvetenskapliga programmet

2001 - 2004

IT-kunskaper
MS Office, SPSS, AS/400, BYGGsamordnaren, Palette, Hogia,
Agresso, Navision, 3L
Avtal
ABT06, AB04, ABS09
Körkort
Klass B
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Språk

Svenska 					
Engelska
Franska, Tyska

Modersmål
Flytande i tal och skrift
Grundläggande kunskaper
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