Under årens lopp har 3Ms innovationer förbättrat vardagen för hundratals miljoner människor över hela världen. Vi har gjort mörkerkörn
ing enklare, byggnader säkrare och hemelektronik både lättare, mindre energikrävande och mindre skadlig för miljön. Vi finns i mer än 70
länder och arbetar inom fem affärsområden; Hälsovård, Konsument, Industri, Energi & Elektronik samt Säkerhet & Grafiska system.

3M söker en proaktiv och driven Controller
Arbetsbeskrivning
Till vår ekonomiavdelning på huvudkontoret i Sollentuna söker vi
nu en ny kollega till rollen som Controller. Rollen innehåller en stor
variation av uppgifter men du kommer primärt att stötta vår affärs
organisation i Sverige med analyser och uppföljning samt fungera
som stöd i bolagets planeringsprocesser. Du är också en viktig del
i avdelningens arbete under periodbokslut och som medlem i olika
projekt som drivs i bolaget.
I den här rollen rapporterar du till vår Finance Manager.
Vem är du?
För att lyckas i den här rollen är du nyfiken, innovativ och proak
tiv. Du driver gärna saker på egen hand såväl som i team. Du är
flexibel och har förmåga att hålla många bollar i luften. Vi ser också
att du är serviceinriktad samtidigt som du har förmågan att kunna
utmana och ta egna initiativ.

Vi erbjuder dig
3M är ett unikt företag med sin bredd i erbjudande och närvaro
på oräkneliga marknader. Inom 3M finns möjligheter att skapa
en spännande karriär och utvecklas i en internationell miljö som
präglas av prestigelös professionalism.
Vill du arbeta i ett företag med spännande produktportfölj, högt
förändringstempo och med en stark värdegrund kanske detta är
något för dig?
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med We Select. Skicka ditt
CV och ansökan till rickard.rydstrom@weselect.se. Ansökningarna
hanteras löpande så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om
tjänsten kontakta Richard Rydström (från den 5:e augusti), på tel.
0727-262603 . Sista ansökningsdag är den 20:e augusti.
Välkommen med din ansökan!

Vi vill även att du har
• Universitets/högskoleutbildning inom ekonomi
• Några års erfarenhet från liknande roller
• Redovisningsbakgrund med ett par års praktisk erfarenhet
• Mycket goda kunskaper i excel
• Utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av SAP är meriterande

3M Svenska AB är ett helägt dotterbolag till 3M Company, som grundades 1902 i USA. Idag marknadsför 3M mer än 8 000 produkter i Sverige och
50 000 produkter i hela världen. I Sverige omsatte 3M drygt 1,9 miljarder kronor år 2012. För hela koncernen var motsvarande siffra 30 miljarder dollar.
3M Svenska AB har ca 600 anställda och huvudkontor i Sollentuna. För mer information, se www.3M.com eller www.youtube.com/user/3M.

