
Till Bufab Sweden söker vi en  

LÖNEADMINISTRATÖR
Bufab AB, är ett handelsföretag som erbjuder våra kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, 
kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Vårt kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att 
förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab Sweden är det största bolaget inom Bufab gruppen. Vårt huvudkontor är beläget i Värnamo tillsammans med vårt 
lager som också är koncernens centrallager. Från vårt centrallager levererar vi produkter till våra systerbolag och kunder 
över hela världen. Idag är vi 115 anställda och vi har säljkontor runt om i Sverige som Stockholm, Göteborg, Västerås och 
Oskarshamn. Bufab Sweden omsätter 800Mkr. 

Bufabs verksamhet handlar om engagemang, fart och förtroende. Vi levererar lösningar, inte produkter. Vi är en stor familj 
med starka entreprenörer med stora hjärtan och vi tror på personligt initiativ lokalt för att driva affären framåt.  
Vi är Solutionists. Idag är Bufab gruppen över 1 200 medarbetare i 27 länder och våra medarbetare är vad som gör vår 
framgång. Vi erbjuder frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter i en internationell miljö och i ett entreprenellt företag.  
Samtidigt bibehåller vi mycket av företagets familjekänsla som vi haft med oss sedan vi grundades 1977. 
Läs mer om oss på www.bufab.com

Vill du arbeta i en internationellt växande koncern där 
beslutsfattandet ligger nära dig? Gillar du ett tempofyllt 
och utvecklande arbetsklimat?

Då kan du vara vår nya solutionist och den vi söker!

Om tjänsten

Som löneadministratör på Bufab Sweden hanterar du löne-
processen för flera av våra svenska bolag inom koncernen, 
cirka 400 medarbetare. Du arbetar brett med lönehantering, 
ger support till verksamheterna i frågor kring lön, hantering 
av utlägg, tid- och reseräkningar samt tar fram och rapport-
erar lönestatistik. I din roll som löneadministratör kommer 
du dessutom ansvara för administration och rapportering av 
tjänstepension. I tjänsten ingår ett aktiv arbete med utveckling 
av företagens lönearbete. Då vi verkar i Teknikföretagens 
avtalsområde är tolkning och tillämpning av vårt kollektivavtal 
och regelverk en stor del av vardagen. Vi arbetar i lönesyste-
met Kontek lön och försystemet WebTime.  

Vi erbjuder en spännande tjänst i ett företag på frammarsch 
där du får stort ansvar och goda möjligheter att utvecklas. 
I din roll på Bufab får du en varierande vardag med många 
olika kontaktytor såväl internt som externt.
 
 
Din profil

Vi söker dig som har relevant utbildning inom löneområ-
det, exempelvis YH-utbildning eller annan utbildning med 
inriktning mot lön. Du har kunskap om avtal och regelverk 

samt erfarenhet av arbete som lönespecialist-, administratör. 
Erfarenhet av Kontek Lön och WebTime är meriterande.  

Som person är du välorganiserad, kvalitetsmedveten och 
trivs att arbeta strukturerat. Du ska känna dig bekväm med att 
arbeta både på egen hand samt tillsammans med andra. Du 
agerar lösningsorienterat och säkerställer att gällande regler, 
rutiner och processer följs. Löneprocessen kan emellanåt 
vara intensiv och det är därför viktigt att du har förmåga 
att självständigt prioritera dina arbetsuppgifter utifrån satta 
deadlines.  

Som löneadministratör på Bufab har du daglig kontakt med 
chefer och medarbetare, något som förutsätter god ser-
viceförmåga och goda kunskaper i svenska, i tal som skrift. 
Din IT-vana är god och du är en van användare i Office-pa-
ketet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och 
värdesätter samarbetsförmåga och ”rätt från mig”. 

Omfattning

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering 
på vårt huvudkontor i Värnamo. Tillträde enligt överenskom-
melse. 
För mer information kontakta Mikael Lingeskog, Finance Man-
ager på mikael.lingeskog@bufab.com eller Hanna Skogefors, 
HR Bufab Sweden på hanna.skogefors@bufab.com 
Din ansökan skickar du till hanna.skogefors@bufab.com 
senast 2018-10-14. 

Vi ser mycker fram emot din ansökan! 


