FINANCIAL CONTROLLER
Vores klient er en international virksomhed.
Til det nordiske selskab, der har domicil i Odense, søger vi en Financial
controller, som er parat til at tage ansvaret for selskabets økonomi og som kan
agere sparringspartner for ledelsen.

Er du parat til tage det næste skridt og påtage dig rollen som en
proaktiv forretningsorienteret financial controller, der kan agere
sparringspartner for ledelsen.
SOM Financial controller
refererer du til den administrerende direktør og indgår i ledelsesteamet.
Du vil få det samlede ansvar for økonomien i det Nordiske salgsselskab og skal
fungere som sparringspartner for ledelsen og salgsteamet i Norden.
Arbejdsopgaverne
Dine arbejdsopgaver spænder bredt og omfatter som udgangspunkt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Finansbogholderi
Debitor- og kreditorstyring, herunder løbende opfølgning
Momsadministration og indberetninger
Måneds- & kvartalsrapporter, der sikrer opfølgning på finansielle og
operationelle mål
Samarbejde med hovedkontor
Sparringspartner for ledelsen i relation til at komme med input til analyser og
strategier
Budgetlægning på divisionsniveau
Diverse regnskabsmæssige ad hoc opgaver.

Som opgaverne indikerer, vil din tilgang til opgaverne være både strategisk og
operationel.

Dine faglige kvalifikationer:
Du har sandsynligvis en revisorbaggrund kombineret med en uddannelse som HD(R)
eller CMA. Du har arbejdet indgående med bogholderi, controlling og rapportering meget gerne på koncern- og/eller internationalt niveau.
Du har flair og interesse for IT og er rutineret bruger af MS Office-pakken.
Derudover er du superbruger af Excel.
Du behersker engelsk i skrift og tale.
Dine
•
•
•
•
•

personlige kvalifikationer:
Du har forrretningsforståelse
Du er struktureret, ansvarsbevidst & serviceminded
Du er vedholdende, systematisk og har en analytisk tilgang til opgaverne
Du motiveres af at få et selvstændigt ansvar
Du har en proaktiv indstilling til opgaverne.

Vi tilbyder:
• Et spændende, alsidigt og udfordrende job i en international virksomhed
• Frihed under ansvar i en uformel organisation
• Du får en innovativ arbejdsplads
• Du tilbydes endvidere dygtige og ansvarsfulde kolleger.
Ansættelsen indledes med et introduktionsforløb, hvor du får et indblik i de forskellige
fagområder og forretningssammenhænge.
Ønsker du at høre mere
Så kontakt Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 3092 7123 – eller send din
ansøgning og et cv på brodal@brodalsearch.dk. Din henvendelse behandles strengt
fortroligt.

