
  
 
 

Redovisningschef sökes till Mackmyra Whisky i Gävle 

Mackmyra Svensk Whisky AB är Sveriges första whiskydestilleri och producerar sedan 1999 
en innovativ single malt whisky. Vår whisky skapas av svenska råvaror och har genom åren 
vunnit ett stort internationellt erkännande. Whiskyn tillverkas i ett av världens mest moderna 
destillerier – Mackmyra Gravitationsdestilleri i Gävle. 

Utöver svensk single malt whisky i traditionell form erbjuder vi också andra typer av 
whiskyupplevelser. Exempelvis genom personlig whisky, Mackmyras 30-liters Reservefat och 
genom besöksverksamhet i ”Mackmyra Whiskyby” i Gävle samt vid lokala lager runt om i 
Sverige. 

Sverige är fortfarande Mackmyras största marknad men vi har på senare år nått ett tydligt 
genombrott i Europa och mer och mer fokus läggs nu utanför Sveriges gränser. I dagsläget 
når cirka en fjärdedel av den whisky vi säljer på flaska internationella. Företaget har idag ca 
55 anställda och är noterat på Nasdaq First North Growth med ca 8 000 aktieägare. 

Hos oss på Mackmyra är ofta nya spännande saker på gång, att vara innovativa, se möjligheter 
och att våga testa dessa, är en del av företagets DNA. 

Arbetsbeskrivning 

Som Redovisningschef utgör du en del av Mackmyras ekonomiavdelning och rapporterar till CFO. Du 
leder arbetet inom redovisningsgruppen och har en central roll i Mackmyras svenska och 
internationella verksamhet med såväl interna som externa kontaktytor. Du är stationerad på vårt 
kontor i Gävle eller i Stockholm. Flera av dina kolleger sitter utspridda mellan Stockholm och Gävle 
samt i Tyskland. Möjlighet finns att arbeta på distans i viss omfattning. Arbetsuppgifterna består av 
bland annat följande och avser såväl Sverige som export-marknaderna: 
 

• Leda och med framförhållning planera det dagliga arbetet gällande kund- och 
leverantörsreskontra, anläggningsregister, lagerredovisning och övrig bokföring. Leda och 
planera samarbetet med redovisningsbyrå i Tyskland samt lönebyrån i Sverige  

• Månatligen konsolidera koncernens räkenskaper. 

• Upprätta månads, kvartals och årsbokslut enligt uppsatt tidsplan. Mackmyra publicerar sin 
kvartalsrapportering mot Börsen. Beräkna och rapportera legala skatter, inklusive 
alkoholskatter.  

• Ansvarig för planering av revisionen tillsammans med revisionsfirman samt arbetet med 
förvaltnings- och årsrevisionen.  

• Stötta produktions-, logistik- och försäljningsavdelningen gällande lagerhantering och 
processförbättringar. Kravställare internt för att Microsoft365 och för att övriga verktyg 
motsvarar de behov som finns. 

• Hantera lönefrågor såväl mot lönebyrån som internt. Bistå i övriga HR-ärenden i samarbete 
med CFO. 

• Kontinuerligt arbeta med förbättringar, delta i projekt samt driva effektiviseringar inom både 

ekonomiavdelningen och övriga delar av företaget. Kontinuerligt arbeta med och utveckla 

affärssystemen (Navision, Microsoft365, Power BI mm). 

• Vara aktiv och delaktig i budget och uppföljningsarbete på års/kvartals/månadsbasis 

tillsammans med CFO. 



Personliga kvalifikationer 

Vi tror att du har en gedigen erfarenhet av rollen som Redovisningschef. Du behärskar svenska 
och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du talar tyska. 

Du planerar självständigt ditt eget och teamets arbete. Du är prestigelös och kommunikativ, 
trivs med ett högt tempo och många sociala kontakter. Vi tror att du också kvalificerar in med 
följande erfarenheter; 

• Högskoleutbildning med inriktning mot redovisning, eller motsvarande. 

• Genuint intresse för redovisning och system. 

• Gärna erfarenhet av tillverkande företag och lagerredovisning. 

• Minst 4 års erfarenhet från en liknande tjänst. 

• Gärna erfarenhet som controller 

• Gärna erfarenhet av lön/HR frågor. 

Vi å vår sida, vågar lova dig att Mackmyra är en fantastiskt spännande och kreativ arbetsplats 
med en varm och stark företagskultur som bland annat innebär att vi tillsammans och med 
stort personligt engagemang och kamratskap hjälps åt att bevisa att ingenting är omöjligt. 

Ansökan 

Du ansöker genom att bifoga CV och personligt brev till HR@mackmyra.se. Sista 
ansökningsdag är den 2023-04-14. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas 
före sista ansökning. 

För frågor vänder du dig till CFO Anders Holst på anders.holst@mackmyra.se eller 070-
7828880 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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