Cv - Gö ran Brihs
”Jag har en gedigen erfarenhet av befattningar i ledande ställning, jag har
goda ledaregenskaper, är diplomatisk, empatisk och lugn. Jag drivs av att
arbeta för att utveckla det affärsmässiga tänkandet och stödet i
organisationen men naturligtvis med rötterna i den administrativa och legala
basen.
Som person är jag trygg, verbal, målinriktad, humoristisk, lojal och ambitiös.”

Arbetslivserfarenhet
02-11 Norra Älvstranden Utveckling AB, Gbg
Kommunalt utvecklingsbolag inom fastighetsbranschen

Ekonomi- och finanschef (CFO)
Ansvarig för koncernens ekonomi och finansiella verksamhet.

00-02 PEAB Sverige AB
Divisionscontroller, anläggning. (Omsättning 4,5 Mdr, 2100 anställda)
Ansvarig för divisionens prognos, bokslut o budget. Rådgivning o utbildning i ekonomiska frågor

99-00 Platzer Fastigheter AB, Gbg
Börsnoterat fastighetsbolag med kommersiella fastigheter, huvudsakligen i Stor Göteborg

Ekonomi- och finanschef (CFO)
Ansvarig för koncernens ekonomi och finansiella verksamhet.
Sekreterare i styrelsen.

94-99 Castellum AB, Gbg
Börsnoterad fastighetskoncern med fastigheter, huvudsakligen i regionerna kring Stockholm, Göteborg,
Malmö, Jönköping och Örebro
(96-99)

Koncerncontroller
Ansvarig för koncernens prognos, bokslut o budget.

(94-96)

Businesscontroller
Arbetade aktivt i dotterbolagens styrelser med att strukturera bolagen för en kommande
ägarförändring/ börsintroduktion

92-94 Stena Line AB, Gbg
Börsnoterat internationellt färjerederi.

Legal controller
Framtagande och sammanställning av bokslut o budget. Ansvarig för utveckling av koncernens
finanshandbok.

89-92 IM Invent AB, Gbg
Börsnoterad koncern med verksamhet inom affärområdena tjänster, industri och fastigheter

Koncerncontroller
Ansvarade för koncernredovisning och rapportering. Arbetade aktivt med skatteplanering samt stöd vid
förvärv och försäljning av verksamheter och bolag.

83-89 HB Elof Hansson, Gbg
Internationellt handelshus.
88-89

Controller/adm chef
Ansvarade för administration inklusive ekonomifunktionen inom ett av bolaget affärsområden

83-88

Assistant Group Controller
Assistent till ekonomichefen med huvudansvar för koncernens ekonomiska rapportering

1983

SAM-arbetsgruppen företagsekonomerna
Anställd som ekonomikonsult med uppdrag på HB Elof Hansson.

Utbildning
1985

Civilekonomexamen, Göteborgs Universitet

1979

Ingenjörsexamen, Fyraårig teknisk linje, inriktning kemi, Aschebergsgymnasiet, Göteborg

Vidareutbildning
Har genomfört ett antal interna och externa ledarskaps- och organisationsutbildningar

Övrigt
Militärtjänst
1980

Terrängbilförare, Lv 6, Göteborg

Förtroendeuppdrag
Mångårig föreningsvana med ideella uppdrag (ordförande, kassör) inom bostadsrättsföreningar,
förskola och idrottsföreningar.

Fritid
Tillbringar mycket tid vid sommarhuset på Tjörn, renoverar o vistas på och vid havet. Läser, fotograferar
och umgås med familj och vänner. Idrottar "upprätthållande" med badminton, löpning, skidåkning o
gym.

