
Industri Belos AB är ett bolag vars affärsidé är att som distributör 
täcka slutanvändarens behov av VA-armatur. Bolaget bildades 
1944 och har funnits på VA-marknaden sedan 1966. Belos är ett  
av de ledande företagen inom VA-armatur i Sverige och omsätter 

140 MSEK  år 2018. Verksamheten är idag koncentrerad till försäljning av armaturer för vatten, avlopp 
och gas till kommuner, entreprenörer och industriföretag via grossister. Våra leverantörer kommer  
från Österrike, Frankrike, Tyskland, England, Schweiz och Italien. Belos ingår i den börsnoterade 
Indutrade koncernen sedan oktober 1999.

När vår ekonomichef övergår till att arbeta 100% för Indutrade koncernen 
har vi till vårt huvudkontor i Uppsala behov av en 
 

EKONOMIANSVARIG
I rollen som ekonomiansvarig har Du ansvar för bolagets ekonomi rapportering.  
Dina arbetsuppgifter är ekonomistyrning, månads rapportering, bokslut, budget 
och skatteredovisning. Du kommer att samarbeta med en ekonomiassistent 
som sköter kund- och leverantörs reskontra. I arbetet ingår även att arbeta med  
nyckeltal, analyser, utredningar och säkerställa samt underlätta det dagliga 
ekonomi arbetet. Du ansvarar också för lönehanteringen i bolaget. Du rappor- 
terar direkt till VD och ansvarar för rapportering till den börsnoterade Indutrade 
koncernen. Indutrade’s filosofi är att varje dotterbolag arbetar mycket själv-
ständigt.
Industri Belos AB har under de se naste åren haft en hög tillväxttakt och alltid en 
bra resultatnivå. Vårt affärssystem är Pyramid och rapportering till moderbolag 
sker i Cognos Controller. Du är en duktig och noggrann redovisningsekonom, 
flexibel samt positiv. Att arbeta med olika arbetsuppgifter i växlande arbets-
tempo är inga problem för Dig. Du kommer till en arbetsplats där allt är struk-
turerat och väl do kumenterat, samt till ett företag som lägger stor vikt vid att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Skicka Dina ansökningshandlingar senast den 29 maj 2019 till gote@belos.se

Har Du några frågor?
Kontakta VD Göte Mattsson på mob. 070-579 24 11, gote@belos.se eller 
ekonomichef Christina Agerstig på mob. 073-384 33 51, christina@belos.se

Industri Belos AB, Box 6482, 751 38  UPPSALA


