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Vores kunde er en succesfuld virksomhed i kraftig
vækst, hvis omsætning er ligeligt fordelt på hjemmemarkedet og på eksport. Kunderne tæller både
en gros-, kæde- og detailkunder, og virksomhedens produkter er en sammensætning af agenturvarer og egne produkter. Den positive udvikling
giver et øget arbejdspres, og derfor har virksomheden behov for yderligere ressourcer inden for
den økonomiske styring. Du refererer til økonomichefen, med hvem du har et meget tæt samspil.
Virksomhedens 4 ejere indgår i den daglige drift af
virksomheden. Virksomheden har domicil i Sønderjylland.
Din opgave bliver foruden bogføring og
likviditetsstyring, at videreudvikle den
økonomiske rapportering med relevante KPI’er og afvigelsesrapportering.
Der er behov for en tættere økonomisk
opfølgning og for at sikre, at de processer der arbejdes efter er hensigtsmæssige og hele tiden giver et retvisende
billede af selskabets aktuelle økonomiske situation. Foruden den løbende

perioderapportering udarbejdes der
bl.a. ugentlig salgsopfølgning. Jobbet
er bredt og de opgaver du kommer til at
løse vil være meget varierede.
Den rette kandidat til jobbet har formentlig en videregående uddannelse
på niveau med HD-R eller tilsvarende
og gerne praktisk erfaring fra en lignende stilling. Vi forventer, at du har
erfaring og indsigt til at kunne løfte
selskabets rapportering til et nyt og
højere niveau, og at du har en opdateret viden om den lovgivning der er på
området for aflæggelse af regnskab.
Du er en erfaren bruger af excel, og
har generelt gode it-kundskaber. Du
behersker engelsk og gerne tysk i skrift
og tale.
Som person er du kendetegnet ved at
være proaktiv og have et stort drive.
Du har en særlig interesse for at kende
tallene i detaljen, og du evner at analysere og finde ind til sagens kerne. Du
overkommer et til tider stort arbejds-

pres, og du smitter dine omgivelser
med dit gode humør. Vi forventer, at du
både kan agere på egen hånd og samtidig indgå som en del af et team. Du
arbejder struktureret og målrettet, og
du sætter en ære i at have styr på dine
ting.
Du tilbydes et spændende og udviklende job, som du i nogen grad selv er
med til at forme. Du vil indgå i en flad
organisation med kort vej fra tanke til
handling. Omgangstonen er uformel
og ligefrem, og miljøet er præget af god
stemning med plads til humor. Løn og
ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Har du forudsætningerne for at løse
denne opgave, og har du mod på nye
udfordringer i en virksomhed med
udsigt til yderligere fremgang, så send
din ansøgning mærket ”CO-0216” til
job@comentum.dk. Har du spørgsmål
til jobbet er du velkommen til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00.
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