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Til vores økonomiafdeling søger vi en engageret og dygtig Controller 
 
Bliv en del af et ungt og erfarent finans team. Du vil indgå i et team på 4 kollegaer som hver dag understøtter driften og leverer 
information til de forskellige funktioner i huset.  
Du skal derfor have stor viden om og forståelse for opgaverne i en traditionel handelsvirksomhed - ikke kun i økonomiafdelingen, 
men også i indkøbs- og salgsafdelingen. 
 
Som Controller vil du få andel i opgaverne i vores månedsregnskab og du vil løbende rapportere omkring udviklingen i 
forretningen. Du vil udføre løbende likviditetsforecast og profitabilitetsanalyser. Du vil samtidigt indgå som backup på de andre 
opgaver i afdelingen. 
Med dine stærke Excel kompetencer, gode forretningsforståelse og analytiske evner vil du udvikle nye modeller og redskaber til at 
optimere forretningen, men også være i stand til at videreudvikle på vores nuværende set-up. 
Du skal være med til at vedligeholde vores BI system og være i stand til at se de muligheder der ligger i vores nuværende BI-data 
 
Om dig: 

▪ Du har en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau  
▪ Du har praktisk erfaring som controller eller lignende 
▪ Du har stærke Excel kompetencer og har interesse for modeludvikling 
▪ Du har et godt et kendskab til de traditionelle regnskabsfunktioner 
▪ Du kan se muligheder i BI-data 
▪ Du har et godt kendskab til ERP-systemer og gerne erfaring med MS Navision 
▪ Du har en høj grad af fleksibilitet, samtidig med at du arbejder struktureret 
▪ Du er måske IT interesseret 
▪ Du har gode engelsk-kundskaber 

 
Vi vægter højt, at du har den faglige basis i orden, men også, at du som person har nemt ved at sætte dig ind i nye 
problemstillinger og hurtigt og selvstændigt kan danne dig et billede af, hvad der skal til for at løse dem.  
 
Vi tilbyder: 

▪ Mulighed for at du selv kan sætte dit præg på jobbet  
▪ Arbejde i international virksomhed, med forskellige nationaliteter 
▪ Samarbejde med engagerede og kompetente kolleger i en ung virksomhed 
▪ Fri og uformel omgangstone  
▪ En virksomhed i vækst 
▪ Bl.a. sundhedsforsikring, lyst kontormiljø, frokostordning,  

forskellige arrangementer med kollegerne 
 
Lyder dette interessant, og kan du se dig selv som en del af vores team, så glæder vi os til at modtage din ansøgning og CV via dette 

LINK, hurtigst mulig.  Annoncen vil kun være aktiv indtil vi har fundet den rigtige kandidat. 

 
Evt. yderligere oplysninger kan fås hos Frank Christoffersen, tlf. 2560 6622.  

 

https://app.jobmatchprofile.com/x6pwgt

