
 

 

 

 

Mini Rodini söker CFO 
 
OM OSS 
Mini Rodini är ett barnklädesmärke som i dagsläget har fem egna butiker i Sverige, ett flertal shop-in-
shops i ledande varuhus och över 500 återförsäljare globalt. Vi styrs av ett starkt miljöengagemang och 
vill erbjuda kunden det bästa som finns på marknaden utan att kompromissa med varken hållbarhet, 
kvalité, design eller arbetsförhållanden i produktionsländerna.  
 
Vi är inne i ett expansivt skede där vi ska ta bolaget till nästa nivå och söker nu förstärkning till vårt 
huvudkontor.  

 
 

ARBETSUPPGIFTER 
I rollen som CFO leder du ekonomiavdelningens arbete och säkerställer att detta utförs i enlighet med 
både interna och externa krav. Rollen innebär ett övergripande ansvar för de målsättningar, strategier 
och riktlinjer som gäller för ekonomi i enlighet med affärsplan, budget och andra styrdokument. 
Förutom ekonomi ansvarar CFO även för HR, Logistik & lager, och IT- organisation vilket ställer krav på 
ledarskapet. 
 
I CFOs ansvar ingår bland annat att: 

 Driva, kvalitetssäkra och utveckla ekonomifunktionens olika processer och system 
 Driva budget- och forecastprocesser 
 Tillhandahålla ekonomisk rapporteringen till styrelse och ägare 
 Bokslut och årsredovisning för koncernen 
 Genomföra övergripande likviditetsplanering 
 Analysera verksamheten från ett lönsamhets- och kostnadsperspektiv samt fungera som 

ekonomiskt bollplank till CEO och övriga medlemmar i ledningsgruppen 
 Coacha samt utveckla direktrapporterande personer och funktioner (IT, Logistik, Redovisning 

och Controlling) 
 Agera kontaktperson mot banker och revisorer 
 Upprätta riktlinjer för intern kontroll 

 
 
KRAV/KVALIFIKATIONER 
För att lyckas i rollen bör du ha bakgrund från en dynamisk verksamhet och vana att arbeta i högt 
tempo. Du har tidigare haft roller som CFO eller senior Business Controller, troligen i mindre 
organisationer i tillväxt. Din tyngdpunkt ligger på affärsanalys och controlling men du har även stor 
förståelse för legal redovisning och skattefrågor. Då Mini Rodinis CSR-arbete genomsyrar hela 
verksamheten så passar rollen dig med intresse för dessa frågor. 
 
Övriga krav för rollen är: 

 Minst 3 års erfarenhet av liknande roll i tillväxtbolag 
 Minst 5 -10 år relevant arbetslivserfarenhet 
 Goda kunskaper inom svenska moms- och skatteregler  
 Civilekonom eller annan likvärdig akademisk utbildning 
 Mycket goda kunskaper i Excel 
 Flytande engelska i både tal och skrift 

 
 
 



 

 

 
  
Meriterande 

 Ledarerfarenhet är mycket meriterande 
 Tidigare erfarenhet av retailbranschen 
 Erfarenhet av bolag med försäljning till USA 
 Erfarenhet av bolag med expansion internationellt 
 Erfarenhet av IFRS 

  
MINI RODINI ERBJUDER 
Som CFO på Mini Rodini har du en nyckelposition i företagets ledningsgrupp och jobbar nära CEO och 
övrig ledning. Kollegor i ledningsgruppen och medlemmar i styrelsen är tunga erfarna namn i 
branschen, som du har som bollplank i din roll. Kulturen är entreprenöriell och passar dig med stort eget 
driv och engagemang, samtidigt finns flexibilitet i arbetstider för balans i arbets- och privatliv.  
 
KULTUR 
Mini Rodini är ett värderingsdrivet bolag och vi söker därför dig som vill leva våra värderingar – att vara 
kompromisslös med det vi tillsammans tror på och minimera vår produkts påverkan på människa och 
planet.  Att vara modig och aldrig följa trender. Vi ser stora möjligheter att påverka industrin till att ta 
mer socialt ansvar.  Du ska ha passion vilja utveckla oss, produkten och branschen. Att vara 
ansvarstagande är avgörande för att du ska lyckas hos oss. 
 
ANSÖKAN OCH INFORMATION 
I den här rekryteringen samarbetar Mini Rodini med Harvey Nash. Vid frågor är du välkommen att 
kontakta Emma Syrén Julin på 076 798 13 64 eller emma.syren.julin@harveynash.se. Vi arbetar med 
löpande urval så ansök så snart som möjligt genom att skicka CV och personligt brev, till 
ansokan@harveynash.se. Märk din ansökan med ref.nr 4722.  
 

 

 


