
 

 

 

   
LEAX är tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, gruvindustri, byggindustri och generell verkstadsindustri. Vi är en snabbt 
växande, privatägd affärsgrupp med ursprung i Sverige. Sedan början av 1990-talet har vi vuxit mer än 35 % per år genom förvärv och organisk tillväxt. Vi 
omsätter cirka 2 miljarder kronor på årsbasis och är cirka 1200 anställda. Företaget har verksamhet i Sverige, Lettland, Brasilien, Tyskland, Ungern och Kina. 
LEAX satsar nu på att fortsätta vår tillväxt och planerar att ytterligare öka omsättningen till 5 miljarder fram till 2025. Därför söker vi nu begåvade, kreativa 
och resultatdrivna personer att vara med i vårt företag. 

 

LEAX söker en engagerad HR- och löneadministratör 

Vill du arbeta som HR- och löneadministratör I ett internationellt bolag inom svensk verkstadsindustri? Har du en 
gedigen bakgrund inom lönehantering? Då ska du läsa vidare och skicka in din ansökan så snart som möjligt. 

Arbetsuppgifter 

I rollen som HR- och löneadministratör på LEAX kommer du att arbeta brett inom hela löneområdet, samt stötta 
verksamheten i olika personal och lönefrågor, vilket innebär en varierad tjänst med många kontaktytor.  

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:  

- Administrera löner för både tjänstemän och arbetare i våra svenska bolag. 
- Ta fram personalrelaterade månadsrapporter och statistik samt övriga efterfrågade uppgifter till 

myndigheter. 
- Handlägga pensioner. 
- Personaladministrativa uppgifter såsom att skriva anställningskontrakt, arbetsgivarintyg och övriga 

intyg. 
- Ge service åt chefer och medarbetare i personal- och lönerelaterade kollektivavtalsfrågor 

 
I rollen som HR- och löneadministratör ingår också att vara med och utveckla befintlig verksamhet för att aktivt 
bidra till förbättrade arbetssätt, processer och rutiner. 
För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. 

  



 

 

Din bakgrund  

- Du ska ha minst 5 års erfarenhet av HR -och löneadministration och det är meriterande om du tidigare 
arbetat med kollektivavtalet Teknikföretagen/IF Metall/Unionen. Du är trygg i dina kunskaper och har god 
vana av såväl hela lönekedjan som att tolka avtal och håller dig uppdaterad kring regler och lagar som 
berör ditt ansvarsområde.  

- Erfarenhet av Monitor och lönesystemet Kontek är stark meriterande. 
- Erfarenhet av HR frågor är meriterande. 

Vi söker dig som 

- Uppskattar att jobba i en dynamisk organisation i tillväxt.  
- Är flexibel, stresstålig samt en utpräglad lagspelare. Som löneadministratör är du noggrann, analytisk, 

drivande, pålitlig, strukturerad, och självständig  
- Du får räkna med mycket kontakter, både internt och externt, varför du måste vara duktig på att 

kommunicera. 
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i framför allt svenska men även engelska. 

Vi ser även att du varit med om förändringsarbeten gällande löneprocess och rutiner. Att arbeta effektivt under 
både lugna såväl som stressiga omständigheter är något du är van vid och du ska ha en driven personlighet samt 
en vilja att vara med och påverka och förbättra befintliga arbetsprocesser. 

Vi erbjuder dig 

- Ett arbete där du har stora möjligheter att påverka ditt dagliga arbete och vara delaktig i att fortsätta 
utveckla LEAX lönefunktion. 

- En arbetsgivare som värnar om god arbetsmiljö där vi vill att alla ska känna arbetsglädje. LEAX har som 
bolag starka och långsiktiga värderingar. 

- Arbete i ett dynamiskt och spännande tillväxtföretag inom svensk tillverkningsindustri. 

Ansökan 

Stämmer ovanstående in på dig och du vill bli en av oss – tveka inte att skicka in ditt CV.  Vi hanterar ansökningar 
löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast den 29:e april. 

För ytterligare information gällande tjänsten, välkommen att kontakta Petra Karlsson på +46 221 34616.  

Ansök genom att skicka ditt CV till: petra.karlsson@leax.com 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och 
rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.  
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