CAMpreq AB är ett privatägt företag med rötter från C.A. Mörck AB som grundades 1912. Verksamheten är
koncentrerad till teknisk försäljning inom värme, kyla, och processteknik och är certifierat enligt ISO 9001 och
14001. Företaget har ofta en rådgivande roll till sina kunder som idag servas av 3 anställda i Sisjöns
industriområde i trivsamma lokaler som ägs av C.A. Mörck AB och delas med KSB Sverige samt Pumphuset.

Ekonomi‐ och fastighetsansvarig, Sisjön/Göteborg
Vi söker nu dig som värdesätter möjligheten att få arbeta i ett litet team, där man uppmuntras att vara
med och förbättra verksamheten och har nära till beslut. Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och
sköts med ett stort mått av eget ansvar.
Den del av arbetsuppgifterna som omfattas av den tekniska försäljningens produktsegment utgörs av
komponenter och system inom värme‐, kyl‐ och processteknik med kyltorn, värmeväxlare,
kylvattenfilter, tubreningssystem och avblåsningsljuddämpare.

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara anställd av CAMpreq men har tre olika huvudarbetsområden där du arbetar
gentemot två olika företag:
1. Ekonomifunktion för både CAMpreq och C.A. Mörck
Redovisning, fakturering och betalningar
Likviditetsplanering
Hantering av bank & försäkring
2. Andra funktioner för den tekniska försäljningen i CAMpreq
Orderbevakning
Leveranslogistik, beställning och koordination av frakter
Kontakter med kunder
För den som vill och kan, kan även dessa arbetsuppgifter vara aktuella:
Försäljning av reservdelar och service
Miljöansvarig på företaget och del i kvalitetssäkringsgruppen för våra ISO‐certifieringar
Lönehantering (hanteras idag av samarbetande grannföretag i samma kontorslokaler)
3. Fastighetsansvar/koordination för fastigheten som ägs av C.A. Mörck
Ansvarig för att samordna kontakterna med olika serviceleverantörer gällande fastigheten,
såsom larm, hantverkare, ventilation, m.m.
Introduktion av husets nyanställda till fastighetsrelaterade frågor
Deltagande i husets gemensamma grupp för brandskydd och lokala arbetsmiljöfrågor
Våra kontaktpersoner i olika frågor är av många olika slag vilket ställer höga krav på social förmåga att
kunna tala med olika typer av människor såsom hantverkare, inköpare, projektledare m.fl.
Till din hjälp har du förutom dina kollegor på CAMpreq även produktexperterna hos våra internationella
leverantörer som idag kommer från Tyskland, Italien och Danmark och väl upparbetade
underleverantörer inom andra områden.

Din bakgrund







Du har en ekonomisk utbildning minst på gymnasienivå inom redovisning och viss tidigare vana
av ekonomisk funktion
Du har erfarenhet av att arbeta i någon form av ekonomisystem, vi använder oss idag av Visma
Administration
Kunskaper i Microsoft Officepaketet är en självklarhet, för denna tjänst är det främst Word,
Excel och Outlook som blir aktuellt
Du har goda kunskaper i svenska och engelska
Tyska och italienska språkkunskaper kan underlätta en del av kontakterna men är absolut inte
nödvändigt
Har du dessutom erfarenhet från arbete med säljstödsystem är det en fördel, vi arbetar med
Lime CRM, vilket är mycket enkelt att lära sig

Personlighet
Du är ordningsam och gillar varierande arbetsuppgifter och att ha många bollar i luften. Du är
engagerad, självgående, socialt utåtriktad och uppskattar människors olikheter. Du har förmåga att
skapa och behålla långsiktiga relationer och ser service till såväl våra kunder och samarbetspartners som
en självklar del i arbetet.
Ständiga förbättringar är en självklar del av vår verksamhet varför idérikedom och förmåga att omsätta
idéerna till egen nytta och kundnytta uppskattas.

Vi erbjuder dig
Vårt företag erbjuder en god arbetsmiljö med få kollegor, men många arbetskamrater pga samboskapet
med våra grannar KSB Sverige.
Vi har ett öppet företagsklimat och nära till beslut där vi månar om god informationsspridning bl.a.
genom fortlöpande möten vecko‐ och månadsvis. Du kommer att ha en närkontakt med hela affärs‐,
projekt‐ och leveransprocessen vilket är mycket stimulerande.
Företaget månar om sin personal på många olika sätt, och det nämnda samboskapet med KSB Sverige
medför fördelar med många arbetskollegor och gemensamma trivselaktiviteter.

Tillsättning
Vi siktar på att ha någon på plats mellan februari till april 2019. Nuvarande kollega planerar att gå i
pension i maj, och en parallell upplärningsperiod vore positivt för alla.

Arbetstid/Varaktighet
Möjlighet till både heltid och deltid beroende på den valda personens förutsättningar/önskemål
Provanställning 6 månader, med chans till tillsvidareanställning

Lön
Fast lön, +ev. bonus efter första anställningsåret

För mer information
om tjänsten kan ni kontakta VD Peter Sundbaum på 031‐7202466 / peter@campreq.se
Hemsida: www.campreq.se

