Kontorschef Haparanda
Kontorschef till kreditkoncernen Norra Finans med placeringsort Haparanda.
Vill du arbeta på ett företag med en öppen och välkomnande miljö samt en härlig
gemenskap? Vi jobbar tillsammans, vi har inga hierarkier och du har stora möjligheter att
utvecklas både personligt- och yrkesmässigt.
Välkommen till det moderna finansbolaget!
Norra Finans är en kreditkoncern som huvudsakligen erbjuder fakturaköp till medelstoraoch stora bolag i de nordiska länderna, men kan också tillhandahålla företagslån. Koncernen
erbjuder inkassorelaterade tjänster. Verksamheten bedrivs vid våra kontor i Haparanda,
Stockholm, Luleå och Helsingfors. I dagsläget är vi trettiotal anställda i vårt team.
Koncernen har en stark tillväxt och löpande rekryteringsbehov vid samtliga driftställen.
Som ett led i att kvalitetssäkra arbetssätt och förstärka koncernens centrala stödfunktioner,
rekryterar vi en kontorschef till Haparanda.
•
•
•
•

Vår verksamhet har rötterna i den unika och gränslösa staden HaparandaTorneå, precis på gränsen mellan Sverige och Finland.
Tack vare vårt geografiska läge definierar vi både Sverige och Finland som våra
hemmamarknader.
Vi drivs av en entreprenörsanda och vi utvecklar nya finansieringstjänster som
svarar mot marknadens föränderliga behov.
På Norra Finans hjälper vi våra kunder på svenska, finska och engelska.

Norra Finans är en kreditkoncern som huvudsakligen erbjuder fakturaköp till
medelstora- och stora bolag i de nordiska länderna, men kan också tillhandahålla
företagslån. Koncernen erbjuder inkassorelaterade tjänster. Verksamheten bedrivs vid
våra kontor i Haparanda, Stockholm, Luleå och Helsingfors.
Koncernen har en stark tillväxt och löpande rekryteringsbehov vid samtliga driftställen.
Som ett led i att kvalitetssäkra arbetssätt och förstärka koncernens centrala
stödfunktioner, rekryterar vi en kontorschef till Haparanda.
Som kontorschef är du en ambitiös ledare som om har ett genuint intresse för människor,
och att du själv är personligt motiverad av att göra affärer. Vi ger dig ansvar för kunder,
personal och resultat.
Ditt jobb är att motivera personalen att sträva mot gemensamma mål. Men också att skaffa
nya kunder och marknadsföra kontoret. Arbetet omfattar även ett ansvar för kreditgivning.
Som person är du tydlig, kommunikativ och ställer krav. Du skall vara en närvarande och
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engagerande chef som följer upp din personals utveckling och prestationer. Du skall också
definiera olika aktiviteter och prioriteringar för att nå affärsmålen.
Du är en person som förstår vikten av att göra ditt kontor till en attraktiv arbetsplats.
Ditt uppdrag är att motivera, underlätta och skapa allra bästa förutsättningar för att
personalen ska lyckas och nå bolagets uppsatta mål. Samtidigt som du säkerställer
kompetens och motivation hos de som rekryteras. Andra kvalifikationer vi söker hos dig är
följande;
-

Erfarenhet i att leda och utveckla funktioner
Några års arbetslivserfarenhet inom ledarskap
Kommunikativ och pedagogisk
Arbetat med kreditgivning är meriterade.
Goda kunskaper i svenska och engelska. Finska är meriterande

Din ansökan eller intresseanmälan skickas till Kjell Nilsson
kjell.nilsson@norrafinans.com
Din placering är i Haparanda. Intervjuer sker löpande.
Är du intresserad av att veta mer. Gå in på vår hemsida. www.norrafinans.com, eller
ring Kjell Nilsson eller maila Kjell Nilsson.
Kjell Nilsson 072-566 13 13
Kjell.nilsson@norrafinans.com
eller
Norra Finans Sverige AB
Att. Kjell Nilsson
Box 124
953 23 Haparanda.
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