Personaladministratör
Har du en passion för sport och vill vara med i utvecklingen av ett av Skandinaviens ledande varumärken bland
funktionskläder inom sport? Är du dessutom kunnig på
löneadministration, ansvarstagande med en bra förmåga
att hantera många saker samtidigt så kan rollen som
personaladministratör på vår ekonomiavdelning vara
något för dig när vår nuvarande löneadministratör
lämnar oss för en välförtjänt pension.
Arbetsbeskrivning
Du kommer att ha ansvaret för vår personaladministration
där lönehantering är den dominerande arbetsuppgiften.
Där ingår även hantering av reseräkningar, bilförmåner
samt all rapportering av sociala avgifter, pensioner, lönestatistik etc. Du ansvarar också för utvecklingen av vårt
lönesystem och tidrapporteringssystem, i nuläget Hogia
lön respektive Tidomat.
Utöver detta så kommer du tillsammans med övriga medarbetare på vår ekonomiavdelning att ansvara för personaladministration i form av mobiltelefoni, poolbilar, larm- och
passersystem, företagshälsovård, Eurocardhantering etc.
Din profil
Vi tror att du har goda kunskaper i löneadministration och
har jobbat några år med total lönehantering på ett mindre
eller medelstort företag. Du behöver en kunskap om hur det
fungerar på den svenska arbetsmarknaden beträffande avtal,

lagar och regler för att på egen hand kunna fatta beslut som
säkerställer att vi hanterar våra ersättningar till medarbetarna
på ett korrekt sätt.
Bokföringskunskaper är meriterande och din förmåga att
vara noggrann, prioritera och kunna slutföra uppgifter är
viktig, vi tror att du är van vid att jobba självständigt och
van vid att på egen hand lösa olika typer av personalrelaterade frågor. Du har en ”can do”-attityd och är
inte rädd att hugga i när det behövs.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med
tillträde enligt överenskommelse, men önskvärt omkring
den 1/10 då nuvarande befattningshavare går i pension
runt årsskiftet. Placeringsort är Borås.
Skicka din ansökan med relevant CV till
thomas.rosenfeldt@craft.se. Vi ser gärna att du utelämnar
personlig information såsom ålder, familj etc om det inte
är relevant för din ansökan. Vi tillämpar löpande urval så
skicka in ansökan omgående.
Vid frågor, kontakta Thomas Rosenfeldt, CFO
033-722 32 70 eller thomas.rosenfeldt@craft.se
alt. nuvarande befattningshavare Solweig Börjesson,
033-722 32 72 eller solweig.borjesson@craft.se
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