Regnskabs-/økonomichef

Cand.merc.aud. /HD-R
Midtjylland
Internationale regnskabsopgaver, økonomi og
ledelse af to dygtige medarbejdere er omdrejningspunkterne i dit nye job. Med reference til
C-level bliver du det faglige anker i økonomifunktionen og ansvarlig for den økonomiske
konsolidering og rapportering på tværs af
koncernens afdelinger i 6 lande. Sammen med
dine medarbejdere er du selv en vigtig del af de
daglige arbejdsopgaver i afdelingen, og samtidig er du drivkraften i at videreudvikle regnskabsrutiner og rapporteringsprocesser.
Dine opgaver vil bl.a. omfatte:
• Månedsafslutninger
• Sammensætte og perspektivere nøgletal
for ledelse og bestyrelse
• Styring og gennemførelse af budgetproces
• Controlling og økonomiske analyser
• Konsolidering af regnskaber /årsregnskaber
• Optimere udnyttelsen af IT-værktøjerne
i ERP og BI

I opstartsfasen får du gode muligheder for at
lære forretningen at kende “indefra”, så du får
de rette forudsætninger for succes i jobbet.
Din absolutte styrke er koblingen mellem tal
og forretningsforståelse. Du har formodentlig
en uddannelse som Cand.merc.aud. eller HD-R
kombineret med solid regnskabsmæssig indsigt, f.eks. fra revision eller fra en regnskabsfunktion i en international virksomhed.
Vi forventer desuden, at du medbringer superbrugerniveau i Excel samt behersker engelsk i
skrift og tale. Du er formodentlig i starten af din
lederkarriere og ønsker et job med mulighed for
selv at præge stillingen og vokse med jobbet.
Samarbejde på tværs af landegrænser falder dig
naturligt, fordi du formår at kombinere kompetencer, kulturforståelse og kommunikative
kvaliteter. Derfor vil det også være let for dig

at motivere internationale kolleger til at levere
valide tal til tiden. Du har en veludviklet forretningsforståelse, et godt overblik og en skarp
analytisk sans. Din arbejdsstil er struktureret,
målrettet og indeholder et ekstra gear, når det
kræves.
Digitalisering er på alles læber i øjeblikket
– i denne virksomhed er det en integreret del af
hverdagen. Vil du være med, der hvor fremtidens
standard for smarte arbejdsgange og digitale
workflow skabes, så mail din ansøgning/CV til
konsulentvirksomheden Lars Rüger HR A/S:
job@LRHR.dk
Ansøgningsfrist: 8. maj 2017.
Indledende samtaler gennemføres 15. maj 2017.

Dansk koncern med internationalt setup. Virksomheden har fuld gang i en ambitiøs vækststrategi, som over de næste fem år vil flytte virksomheden fra en velbevaret hemmelighed til en synlig og efterspurgt samarbejdspartner for potentielle kunder. Med afsæt i in-house udviklede vidensystemer hjælper virksomheden deres kunder med at realisere
gevinster ved brug af øget digitalisering.

