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RODEBJER SÖKER CHIEF FINANCIAL OFFICER

Rodebjer söker en affärsnära CFO som vill arbeta både 
operativt och strategiskt i ett snabbt växande modeföretag 
som befinner sig i en spännande expansionsfas.

Som CFO kommer du att vara övergripande ansvarig  
för bolagets ekonomiska redovisning och rapportering.  
Du ingår i bolagets ledningsgrupp, rapporterar och  
agerar som bollplank till VD. Tjänsten är ett vikariat  
från Mars 2020 – Sept 2021 placerad på Rodebjers 
huvudkontor på Östermalm i centrala Stockholm

Ansvarsområden
• Agera stöd till VD, styrelse och övriga i           

ledningsgruppens strategiarbete samt inför större  
beslut och satsningar

• Framtagande av löpande prognostisering och 
rapportering till interna och externa intressenter 

• Löpande finansiell planering, finansierings- samt 
investeringskalkyler

• Genomföra företagets finansiella strategi och äga den 
årliga budgetprocessen

• Ekonomisk uppföljning, risk- och affärsanalys samt 
utvärdering av ekonomiska processer

• Övergripande ansvarig för bolagets ekonomiska 
redovisning, uppföljning och ekonomistyrning, 
inklusive helårsbokslut samt årsredovisning

• Ledning av det dagliga arbetet på 
ekonomiavdelningen med personalansvar

• Avstämning och kvalitetssäkring av bokslut samt 
säkerställande av resultat

Din profil
Akademisk utbildning som civilekonom eller 
motsvarande samt bakgrund från revisionsbyrå och/eller 
relevant erfarenhet av arbete i en liknande position 
Som person är du ansvarstagande, proaktiv och 
handlingskraftig. Du är tydlig och pedagogisk i din 
kommunikation. Du är och håller dig uppdaterad 
gällande lagstiftning kring redovisning och beskattning. 
Van vid att kommunicera med styrelse, ägare samt 
myndigheter. Du är noggrann, effektiv och organiserad i 
ditt arbete och besitter en mycket god analytisk förmåga. 

Meriterande kunskaper 
Erfarenhet från affärssystemen Navision

Urval och intervjuer kommer ske löpande, sista 
ansökningsdag är den 15 januari. Skicka din ansökan 
till: carolina.nordling@rodebjer.com

About Rodebjer
Rodebjer was founded in New York in 1999 by native 
Swede Carin Rodebjer. After being spotted on the streets 
of Manhattan wearing her handmade designs, Carin 
Rodebjer started selling her clothes to friends and to 
stores in New York and Stockholm. Today, Rodebjer is 
available in over 20 countries.
Rodebjer´s quest is to enhance personalities by 
simplifying everyday clothing decisions through relevant, 
timeless and versatile fashion that meet the many needs 
of the modern woman.
Signature silhouettes include slouchy suits and sets, 
drapey caftans and easy-to-wear dresses and kimonos 
— clothes that easily moves from day into night and 
from work to leisure. Rodebjer is strongly inspired 
by the human rights and feminist movements, and 
by individuals with the courage to live by their own 
rules. Carin Rodebjer has won several awards and her 
clothes continuously receive positive reviews from the 
international fashion community.
Rodebjer.com


