
  
 

Vill du jobba med oss? 

Bars Production AB utvecklar och tillverkar proteinbars. Dessa kan vara av olika karaktär, t.ex ha flera lager, fyllningar, 

olika sorters överdrag, topping och näringsprofiler.  

Vi är en legotillverkare, vi har inget eget varumärke, och samarbetar med några av de ledande varumärken inom vår 

bransch. 

Vi söker nu dig som vill arbeta med vår ekonomi och administration. Tjänsten är 100% och tillsvidare med inledande 

provanställning. 

Om oss 

Verksamheten äger rum i Gråbo som ligger i Lerums Kommun. Vi har sedan starten 2003 varit ett växande bolag som 

byggt vår framgång med ett tydligt fokus på produktion, flexibilitet och innovation. Vi omsätter idag ca 90 miljoner, är ca 

40 medarbetare och har kollektivavtal. Vi är FSSC certifierade - vilket är en av de tuffaste certifieringarna som finns för 

livsmedelssäkerhet – men även certifierade för EU ekologiskt, RSPO och Rainforest Alliance. 

2019 blev vi utnämnda till ”Årets Företag i Lerums Kommun”.  

Sedan april 2022 är vi en del av Humble Group där vi tillsammans med flera andra bolag delar visionen om att tillverka 

framtidens konsumentprodukter som är utvecklade med hälsa och hållbarhet i fokus. I gruppen finns flertal syskonföretag 

som bidrar med ett spännande och dynamiskt nätverk och många möjligheter. 

Efter en tuff period under pandemin så är vi nu i ett expansivt läge och kommer under 2022 att inviga vår andra fabrik 

”Gudrun” i Gråbo, detta kommer att öka både vår kapacitet och möjliggöra utveckling av nya sorters produkter! 

Vi sätter stor vikt vid prestigelöshet. Vi är dynamiska och gillar förändringar som sker när företaget växer, det kan vara 

nya arbetsuppgifter eller nya sätt att utföra de befintliga på. 

Om arbetsuppgifterna 

Nuvarande situation där VD lajvar ekonomiassistent har nåt vägs ände. Han behöver därför dig med erfarenhet av att 

arbeta i ekonomisystem (fördel om du har erfarenhet av Visma Administration 2000 eller liknande) med allt från löpande 

redovisning, reskontran, avstämningar, underlag, budget, rapportering, lönefrågor, utredningar med mera… 

Du kommer arbeta nära VD, men också andra kollegor, och löpande ta fram rapporter, underlag och analyser både för 

internt bruk men också för vår koncernredovisning. 

I arbetet kommer även löpande administration med t.ex. anställningsuppgifter, posthantering, arkivering, fakturering, 

underhåll och utveckling av affärssystemet, betalningar, hantering av utlägg med mera att ingå. 

Du kommer också vara en viktig resurs med att stödja övriga kollegor vid arbetstoppar när det kommer till affärssystem, 

diverse utredningar, inventeringar, revisioner och bokslut. 

Om dig 

• Du är liksom oss prestigelös och gillar att arbeta med olika uppgifter som kan variera från högt till lågt  

• Du har vana att arbeta med affärssystem och ler när du tänker på excelark och pärmar 

• Du har erfarenhet och kan arbeta självständigt med löpande redovisning 

• Du gillar att utveckla och finslipa arbetssätt och metoder  

• Du ääälskar att skapa ordning och reda! 

Men, det viktigaste är att du kan känna engagemang, ha roligt, växa och utvecklas tillsammans med oss. För det vill vi!  

Så, tillbaka till frågan: Vill du jobba med oss? 

Om ansökan 

Ansökan och frågor sker till vår VD Rickard Schelander: rickard@barsproduction.se / 0708746190 
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