
Finance Manager till We Are Padel Sverige 
 
 

We Are Padel har expanderat snabbt och på kort tid förvärvat ett stort antal bolag runt om i Sverige. 
Ekonomiteamet står inför en spännande resa där vi kommer bygga upp ekonomiorganisationen 
inhouse, implementera ERP system och fusionera bolag. Som Finance Manager får du vara med och 
bygga företaget från början och blir en nyckelperson i ekonomiteamets utveckling framåt.  
 
På We Are Padel möts du av kollegor med stark gemenskap och ett engagemang utöver det 
vanliga. Vi är stolta att vara en del av We Are Padel och jobbar dedikerat mot visionsmålet att 
utveckla sporten till en olympisk gren.  

Som Finance Manager är din primära uppgift att säkerställa redovisningen i alla enheter och vidare 
analysera och presentera resultat snabbt.  
 
Exempel på ansvarsområden: 

• Leda och utveckla arbetet på ekonomiavdelningen, med personalansvar för ett 
redovisningsteam på 3-4st personer.  

• Analysera, förstå och kommunicera resultatrapporter. 
• Samarbeta med andra funktioner i We Are Padel för att ge ett bra och effektivt stöd till både 

affärsverksamheten och ledningen.  
• Ansvara för konsolidering av alla We Are Padels bolag. 
• Leda arbetet med fakturering, reskontror och betalningar med målsättningen att 

automatisera och effektivisera så långt som möjligt 
• Leda arbetet med månadsbokslut, årsredovisning och revision.   

 
 

Som Finance Manager rapporterar man till Country Manager för Sverige och har nära samarbete 
med CFO i vårt moderbolag LeDap Group. 

 

Din bakgrund: 
Vi söker dig med ekonomiutbildning inom redovisning och tidigare erfarenhet från 
koncernredovisning med många olika bolag. Du har god vana att leda ett team och brinner för att 
utveckla arbetssätt, rutiner och processer i en tight och snabbfotad organisation. Har du erfarenhet 
av systembyte i en större organisation med flera enheter eller tidigare bakgrund från en ekonomiroll 
i padel-branschen är det meriterande.  
 
Som person är du en kommunikativ ledare med god förmåga att prioritera arbetsuppgifter i högt 
tempo. Du har lätt för att se helhet och logiska samband för att förstå hur alla flöden i verksamheten 
lever.    

Denna roll är placerad i Örebro eller Stockholm.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta People and Culture Manager, Sara Lihagen på telefon 076-
0006303. Ansökan skickas till: sara.lihagen@wearepadel.se och urval sker löpande.  

 

Om oss 
We Are Padel We Are Padel startade 2017 i Örebro, då under namnet ”Örebro Padelcenter”. Sedan 
dess har företaget bytt namn till We Are Padel och finns nu representerade med över 500 anställda 
på ett 80-tal anläggningar runt om i Sverige. Tillväxtresan har skett genom att projektera, bygga och 
starta upp egna hallar samt genom förvärv av redan befintliga verksamheter. We Are Padels 
verksamhet drivs utifrån de tre värdeorden; gemenskap, engagemang och stolthet. Med detta som 
grund skall anläggningarna vara positiva mötesplatser där alla trivs och mår bra, oavsett nivå, ålder 
eller kön. 
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