BUSINESS / PROJECT CONTROLLER
Energi Innovation er en projektorienteret virksomhed inden for vedvarende
energi og med særligt fokus på det fremtidsorienterede solcellesegment.
Virksomheden, der p.t. beskæftiger ca. 120 medarbejdere, hvoraf 25 er
placeret i Lissabon, er ung og vokser kraftigt, blandt andet på grund af
forestående nye store projekter både nationalt og internationalt.
Med henblik på at styrke projektledelsen og geare sig til den kraftige vækst,
søges nu en Business / Project Controller. Domicil for stillingen vil i starten
være i Vandel – midt i en af virksomhedens største projekter for solcelleparker.
Domicilet for virksomheden flyttes dog i løbet af sommeren til Vejen.
Se mere på www.energi-innovation.dk
Er du ambitiøs, resultatsøgende og nysgerrig og en dygtig
driftsøkonom? Så får du muligheden for at sætte dit præg på project
controlling samt analyser i en ung og kraftigt voksende virksomhed.
SOM BUSINESS / PROJECT CONTROLLER
skal du understøtte projektledelsen med sparring og opfølgning på projekterne,
herunder løbende vurdere projekterne med hensyn til omkostninger og
færdiggørelsesgrad.
Du bliver det daglige bindeled mellem projektledelsen og økonomiafdelingen
og får som udgangspunkt følgende nøgleopgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostopfølgning på projekter og sparring med projektledelsen
Kontrol af timesedler
Forecast og budgettering
Opfølgning på fakturering
Deltage i afslutning af sagsøkonomi
Identificering af problemområder og konsekvensberegninger
Levere nøgletal til ledelsen
Ad hoc opgaver i økonomiafdelingen.

Idet stillingen er nyoprettet, søger vi en person, der selv kan være med til at
opbygge de nødvendige rutiner.
Dine kompetencer
Vi forventer, at du har erfaring med business / project controlling i en
international industrivirksomhed – måske fra entreprenør-, installatør- eller
byggebranchen.
Du har formentlig opbygget din driftsøkonomiske værktøjskasse i en
økonomiafdeling og der opnået en interesse for business / projekt økonomi.
Som person er du proaktiv og resultatorienteret i din tilgang til opgaverne. Du
udstråler en ambitiøs og energisk adfærd og er opsat på at se resultater.
Det er vigtigt, at du er i stand til at bevare overblikket i en virksomhed i stærk
vækst. Du er systematisk og struktureret, men er fleksibelt indstillet og i stand
til at agere i spændet mellem det strategiske og operationelle niveau. Dermed
falder det også naturligt med en hands on tilgang til opgaverne.
Kollegerne oplever dig som en loyal, udadvendt og kompetent
sparringspartner, der forstår vigtigheden af at arbejde som et team.
Du behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau.
For at få succes i jobbet er det afgørende, at du:
• Evner at agere i en ”ung organisation”, som er under opbygning.
• Kommunikerer godt på alle niveauer – både internt og eksternt
• Arbejder selvstændigt, struktureret og er ansvarsbevidst og serviceminded
• Trives i et miljø, hvor tingene til tider går lidt hurtigt, med en uformel og
direkte tone
• Har en tillidsvækkende personlighed og stor arbejdskapacitet
Vi tilbyder:
• Et afvekslende job i en uformel og dynamisk organisation i rivende udvikling
• Et spændende, alsidigt og udfordrende job i en international virksomhed
inden for bæredygtig energi
• Frihed under ansvar i en uformel organisation
• Gode kolleger og en lønpakke, der afspejler dine kvalifikationer.
Ønsker du at høre mere
Så kontakt Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection på 3092 7123 – eller send
din ansøgning og dit cv på brodal@brodalsearch.dk snarest muligt. Vi
tilstræber en ansættelse af den nye Controller snarest muligt, hvorfor vi
behandler ansøgerne løbende. Din henvendelse behandles strengt fortroligt.

