
 

Controller till Hedman Modée & Partners konsultverksamhet 

 
Hedman Modée & Partners är ett konsultbolag nischat mot fastighetsbranschen. Bolaget grundades 

2016, har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och står idag inför en fortsatt expansion. Vi behöver 

därför bli fler och söker nu relationsskapande konsulter som vill utvecklas inom vår 

interimsverksamhet. 

På Hedman Modée & Partners blir du del i ett litet engagerat gäng i en platt organisation på ett bolag 

som växer så det knakar. Dina konsultkollegor är specialister på ekonomi och fastigheter, och finns 

där som ditt bollplank när du behöver. Här är det samarbete och frihet under ansvar som gäller, och 

eftersom vi är en liten organisation kommer dina tankar och idéer att vara värdefulla i vår fortsatta 

tillväxtresa. 

Du kommer att arbeta som konsult hos Hedman Modée & Partners uppdragsgivare inom 

fastighetsbranschen. Typiska uppdrag kommer att vara i olika linjeroller, framför allt som controller, 

men även arbete kopplat till exempelvis köptransaktioner och due diligenceprojekt kan förekomma. 

För denna tjänst söker vi dig som är analytiskt lagd och har god problemlösningsförmåga. Vi ser gärna 

att du, liksom vi, gillar affärer samt att du är effektiv och skapar momentum i projekten du deltar i. Du 

uttrycker dig obehindrat i tal och skrift, både på svenska och engelska. I ditt arbete kommer du ha 

många kontakter, framför allt externt, och du kommer ha nytta av din förmåga att skapa och vårda 

goda relationer. Givetvis är du kundorienterad, med engagemang och kvalité som självklara 

hörnstenar i ditt arbete. Vi värdesätter dina personliga egenskaper mycket högt. 

 

Din bakgrund: 

• Akademisk utbildning inom ekonomi 

• Några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom controlling eller redovisning 

• Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande 

 

Varmt välkommen med din ansökan – du kommer att göra skillnad! 

 

Viktor Modée, 073-321 21 89 viktor.modee@hmpartners.se 

Henrik Hedman, 073-321 21 90 henrik.hedman@hmpartners.se 
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