BUSINESS CONTROLLER
estron a/s er i rivende udvikling og førende internationalt inden for udvikling og
produktion af ultratynde litze tråde, aftagelige kabler og stik primært til høreapparater
og øretelefoner.
Med produktion i Danmark, Kina og Vietnam leverer estron a/s både fleksibilitet, høj
kvalitet og sikkerhed i produktionen. I øvrigt en produktion, der foregår i høj grad på
specialbyggede maskiner, som virksomheden selv designer og bygger.
estron a/s beskæftiger ca. 250 medarbejdere, heraf ca. 30 i Danmark.
Til økonomifunktionen i Danmark, der har domicil i Silkeborg Syd (Knudlund), søges
en business controller, der med reference til virksomhedens CFO får mulighed for at
sætte sit præg på controller funktionen.
Læs mere på www.estron.dk
Er du forretningsorienteret og motiveres af et bredt ansvarsområde? Og vil
du være med til at udvikle business controller funktionen i estron a/s?
SOM BUSINESS CONTROLLER
vil du være med til at forme controller funktionen og du vil opbygge en alsidig erfaring
gennem mangeartede opgaver, herunder
•
•
•
•
•
•

Analyse af forretningsdrivere
Kortlægge nøgleindikatorer/KPIer
Optimere budgetlægning
Likviditetsestimater og projektopfølgning
Videreudvikle ledelsesrapportering
Agere tæt sparringspartner til CFO’en.

Du vil derudover deltage i økonomistyringen, måneds- og årsafslutninger og bliver i
stand til at overlappe med både virksomhedens erfarne bogholder og CFO’en.
Du er forretningsorienteret
og agerer proaktivt, tager selvstændigt initiativ, har en skarp analytisk sans og tør
udfordre eksisterende metoder og tænkning.
Du trives i en mellemstor virksomhed, hvor fleksibiliteten og en positiv indstilling har
stor betydning – ligesom evnen til at tage ansvar.

Du er en god sparringspartner for virksomhedens ledelse og nøglemedarbejdere og
evner at kommunikere positivt og konstruktivt.
Du har en relevant
økonomisk baggrund fx cand.merc. el.lign. og har opbygget erfaring med
udarbejdelse af økonomiske analyser og business controlling.
Du behersker IT indgående og har kendskab til Navision samt Business Intelligence
systemer – og ikke mindst er du en stærk bruger af Excel.
Du taler flydende engelsk og dansk.
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 naturligvis strengt fortroligt.

