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Elin Brobjer ny CFO på Jobtip 
Jobtip rekryterar Elin Brobjer som ny CFO (Chief Financial Officer) med ansvar för hela Jobtip-

koncernens ekonomi. Hon kommer senast från Grant Thornton där hon som redovisningskonsult 

arbetat många år med entreprenörs- och ägarledda företag. 

– Elins bakgrund och kunskaper kommer att hjälpa oss fortsätta växa, både på den svenska och 

internationella marknaden. Hon hittade oss genom våra egna annonser på sociala medier, redan 

vid första intervjun kändes hon som rätt person för jobbet, säger Ali Farshid, vd på Jobtip. 

Elin har i tio år varit kundansvarig och arbetat 

med bolag inom flera olika branscher och 

tillväxtfaser på revisions- och konsultföretaget 

Grant Thornton. Nu tar hon steget över till 

entreprenörsföretaget Jobtip och blir ansvarig 

för koncernens ekonomi. 

– Jobtip är i ett spännande skede och växer 

starkt i och med etablering i USA och 

satsningarna på den skandinaviska och 

europeiska marknaden. Energin flödar här, det 

kände jag första gången jag tog steget in på 

huvudkontoret. Det händer mycket på 

företaget hela tiden och det gillar jag, säger Elin 

Brobjer, ny CFO på Jobtip. 

Jobtips egenutvecklade rekryteringsverktyg blev orsaken till Elins karriärbyte. Hon sökte inte aktivt 

efter nytt jobb men när tjänsten dök upp i flödet på sociala medier blev hon intresserad direkt. 

Annonsen gällde en entreprenörsdriven ekonom. 

– Jag hade inte alls planer på att byta jobb men min bakgrund är att arbeta med ägarledda bolag och 

entreprenörer så annonsen fångade mig. Det ska bli spännande och roligt att följa med på Jobtips 

resa, det är en utmaning jag ser fram emot, säger Elin Brobjer. 

För ytterligare information 
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