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Credit Controller till The Swedish Club 
The Swedish Club etablerades 1872 och är idag ett av de ledande marina försäkringsbolagen inom 
internationell sjöfart. Bolaget erbjuder en portfölj av marina försäkringar specifikt för redare och 
befraktare. 

Huvudkontoret ligger i Göteborg och lokala kontor finns i strategiska sjöfartscentra som Piraeus, 
Hong Kong, Tokyo, Oslo och London.  

The Swedish Club har idag ca 100 medarbetare och drivs som ett ömsesidigt försäkringsbolag som 
ägs av sina medlemmar. Mer information hittar du på www.swedishclub.com 

Vi söker nu en ambitiös Credit Controller till vår funktion för global kreditkontroll. Vi är i ett skede när 
vi behöver förstärka och utveckla den här delen av verksamheten och därför riktar vi oss till dig som 
gillar att arbeta i en internationell miljö, vill utveckla processer, driva förändring och är beredd att ta 
ansvar. 

Rollen innebär ett ko-ordinerande ansvar för kreditkontroll i hela företaget och arbetsuppgifterna 
omfattar bl a: 

• Registrering och avstämning av inkommande betalningar 
• Bevakning av utestående skulder och kundfordringar 
• Aktiv uppföljning av inkassering av utestående fordringar 
• Bevakning och rapportering avseende osäkra fordringar 
• Problemlösning avseende utestående fakturor och oallokerade medel 
• Framtagande av information och rapporter till bl a kolleger och revisorer 
• Dagliga, internationella kontakter med mäklare, kunder och kolleger 
• Viss arbetsledning  
• Resor; bl a till våra utlandskontor 

  
Vi tror att du har en utbildning inom ekonomiområdet, t ex civilekonomexamen eller motsvarande. 
En YH utbildning i ekonomi kan också vara aktuell beroende på dina erfarenheter. Du har 5-10 års 
relevant yrkeserfarenhet och kunskaper i bokföring och kundreskontra. Vårt ekonomisystem är Unit4 
Business World (Agresso). Det är inte ett krav att kunna Unit4 men du behöver ha erfarenhet av 
liknande system. Goda kunskaper i Excel är ett krav. Eftersom tjänsten innebär regelbundna 
kontakter med kunder, mäklare och medarbetare i flera länder är det viktigt att du är duktig på att 
uttrycka dig på engelska i båda tal och skrift. 

Vi tänker oss att du har ett intresse för försäkring och ekonomi och tycker det är roligt med 
internationella kontakter. Du är systematisk, tydlig och ärlig och har ett vinnande sätt gentemot din 
omgivning. Du är nyfiken och innovativ och bra på att utveckla effektiva arbetssätt. Du har känsla för 
siffror, är noggrann och uthållig. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Ort: Göteborg 
Omfattning: Heltid 
 
Mer information om tjänsten: Kontakta gärna Tord Nilsson, Director Underwriting, Reinsurance and 
Risk Control, tord.nilsson@swedishclub.com, Tel. 0727 047 453 eller 

Helena Wallerius, Director Human Resources, hw.dahlsten@swedishclub.com, Tel. 0705 690 897 

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt. 
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