
CV Janette Rydin 

Arbetslivserfarenhet 

• Ägare, interim konsult -
Interix AB 2019-

•  Delägare, CEO, CFO -
Rydin Industrisvets AB 2020 – 2021

•  Ägare, Redovisningskonsult –   
Team RIX AB 2004–2009

•  Ägare, CEO, CFO, Produktion och 
försäljning -
Team RIX AB 2004-2019

• Delägare, CEO, CFO -
MMV AB 1998-2004

• Ekonomiansv. Hyresdebt -
Göteborgs Stads Bostad 1992-1998

Privat 

• Bor i villa i Lerum

• Min dotter Jenna (12 år) och bonus-
sonen Jonas (24 år) bor hemma

• Hunden (Olle) och katten (Pelle)
bor också med oss

• Förutom att sköta trädgård är
löpning och träning ett intresse

• Rökfri

• Körkort och bil

Kontaktuppgifter 

T:  0706-56 10 48 
E:  janette@interix.se 
L:  linkedin.com/in/janette-rydin- 
     b3091a19 

Jag är en utåtriktad, social, glad och sifferälskande kvinna med en stark förmåga 
att se möjligheter i en tuff bransch. Jag har stor kompentens inom redovisning 
och ekonomi. Jag har arbetat i många olika branscher så som finans, 
fartygsbyggnation, svets & smide inom grundläggning, uthyrning av bostäder 
och lokaler samt försäljning av industriförnödenheter. Jag har även varit 
ambassadör för kvinnligt entreprenörskap 2013–2014, ett uppdrag som drevs av 
Tillväxtverket. 

Jag är en extremt nyfiken och driven person som älskar utmaningar, jag har en 
direkt och öppen kommunikation som underlättar arbetet och undviker 
missförstånd. Förutom mitt arbete är jag också förtroendevald i Lerum kommun. 

Jag längtar efter att vara i ett team där min kompetens kommer till nytta och ta 
mig an nya utmaningar och känna att jag kan få vara med att utveckla ert 
företag mot framtiden. 

Jag är inte bara snabb i huvudet utan även i benen då ett av mina 
fritidsintressen är löpning. Ser fram emot att höra från er, att ses fysiskt och 
genom vårt möte visa att jag är rätt person för detta jobb. 

Expertområde 

• CFO
• Kassaflödesanalys
• Budgetarbete
• Redovisning inkl. löner
• Månadsavstämningar
• Årsredovisning
• Leda och coacha personal
• Beslutsunderlag till ledning och styrelse
• Strukturering, omstrukturering och etablering

Relevant erfarenhet 

• Startat upp och drivit företag i 23 år inkl. exit via försäljning
• Etablering och projektstyrning av projekt i Chantiers de l’Atlantique
• Varit redovisningskonsult för ca 10 företag. Främst ägarledda  

företag i olika branscher så som restaurang, frisör, 
försäljningsbolag,            smidesfirma m.m.

• Arbetat med hyresdebitering och uthyrning av lägenheter samt lokaler
• Upprättat rapporter och avrapporterat till styrelser, företagsledningar etc
• Implementering av nya datasystem
• Styrelseledamot i SVMF (Sveriges Verktygsmaskinaffärers förening)

Kvalifikationer 

• Auktoriserad Redovisningskonsult - Srf
• Certifierad Affärsrådgivare – Srf
• Certifierad Styrelseledamot - StyrelseAkademien
• Koncernredovisning – Srf (klart hösten 2021)
• Språk: Svenska, engelska
• Systemvana: Office-paketen, Visma Adm, Visma Lön, Visma Tid, 

Visma Bokslut, Visma Skatt, Lime Easy, Millnet.
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