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Ulli Söderberg från Svensk
Fastighetsförmedling är “Årets CFO”

– Det känns fantastiskt roligt att få Azets utmärkelse som Årets CFO. Vi har
under de senaste åren jobbat med att utveckla den ekonomiska
rapporteringen genom att digitalisera och effektivisera alla de ekonomiska
flödena. Nu jobbar vi framåt för att skapa system som ska hjälpa våra
franchisetagare att på ett enkelt, överskådligt sätt snabbt få koll på
lönsamheten i sina verksamheter genom gemensamma KPI:er och
uppföljning i tilltalande grafiska gränssnitt. Jag vill presentera ekonomi på ett
sätt som alla kan förstå, säger Ulli Söderberg på Svensk Fastighetsförmedling.

Läs hela pressmeddelandet från Azets
här: https://www.mynewsdesk.com/se/azets/pressreleases/ulli-soederberg-
fraan-svensk-fastighetsfoermedling-aer-aarets-cfo-2852050

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag
av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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