SENIOR FINANCE CONTROLLER
Vores klient er en virksomhed i kraftig udvikling. Virksomheden, der har
domicil vest for København, afsætter deres produkter internationalt.
Med henblik på at styrke organisationen søger vi nu en Senior Finance
Controller, som kan tage et fagligt lederskab for afdelingens medarbejdere.

Motiveres du af optimering af processer samt coaching af
medarbejdere? Og trives du i en flad organisation, hvor sparring med
ledelsen indgår dagligt og hvor du er med til at styrke strategiske
beslutningsprocesser?
JOBBET
Med reference til virksomhedens CFO bliver du ansvarlig for
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Månedsafslutningsprocessen og optimering heraf
Opgørelse af hensættelser i samarbejde med øvrige stakeholders i
finansafdelingen til månedsafslutning, herunder skyldig løn
Tilsikre at anlægskartotek bliver opdateret på månedsbasis
Opfølgning på lager samt afstemning herfra, herunder svømmende varer
Likviditetsstyring i samarbejde med CFO
Analyser inden for relevante områder
Øvrige procesoptimeringer, herunder dokumentation og implementering
Udarbejdelse af momsindberetninger til de respektive lande i Europa samt
andre indberetninger til offentlige myndigheder
Kontakt til lønbureau i Danmark
Ansvarlig for revisionsmateriale
Opgørelse af selvangivelse i samarbejde med revisor
Omkostningsopfølgning i samarbejde med business controller
Kvalitetssikre udarbejdelse af budgetter i samarbejde med business
controller
Robot teknologi
Samt øvrige finansielle dag-til-dag opgaver.

Du er engageret
og selvstændig. Dine kolleger kender dig som en god holdspiller, som trives
både med at arbejde sammen med dit team og kolleger på alle niveauer. Du er
fleksibel, trives i et dynamisk miljø med agil og hurtig beslutningstagning. Du
er proaktiv samt analytisk i din tilgang til opgaverne. Derudover er du god til
at se sammenhænge ud af større billeder. Du er i stand til at bruge både
faglige og personlige egenskaber til at løse opgaverne samt skabe muligheder
for medarbejderne i dit team.
Du har en relevant
økonomisk uddannelse – formentlig en Master i økonomi, finance, revision eller
lignende. Du er god til at motivere medarbejderne, tager ejerskab samt sikrer
opfølgning på opgaver og ansvarsområder. Endvidere evner du at
kommunikere positivt og konstruktivt.
Derudover har du et indgående kendskab til og erfaring med finance
bogføringssystemer, gerne Microsoft Dynamics samt Business Intelligence
systemer – og ikke mindst er du en stærk bruger af Excel og PowerPoint.
Du taler flydende engelsk og dansk.
Du tilbydes
•
•
•

Et udfordrende og lærerigt job med stor indflydelse på beslutninger i
selskabets øverste ledelse
Muligheden for at sætte et præg på en dynamisk virksomhed under
klargøring til fremtidig vækst
Stort ansvar i forbindelse med ledelse af 3 – 5 medarbejdere.

Ønsker du at høre mere
Så kontakt Bodil Brodal hos BRODAL Search & Selection på telefon 3092 7123
– eller send din ansøgning med cv til brodal@brodalsearch.dk snarest muligt,
idet vi løbende indkalder til samtale.
Din ansøgning behandles strengt fortroligt.

