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NOVENCO Building & Industry søger Business Controller til Finance & Controlling
NOVENCO Building & Industry er på en udfordrende og spændende vækstrejse. Vi søger derfor en engageret Business
Controller til en ny oprettet stilling. Du får stor mulighed for, at udvikle og sætte dit eget præg på jobfunktionen.
Om jobbet
Vil du tage ansvar for analyser, forecasts og regnskab i en spændende virksomhed og være sparringspartner for den
kommercielle del af forretningen?
Vi søger en Business Controller som kan understøtte den kommercielle del af forretningen ved, at skabe indsigt igennem
relevante analyser og business cases, samt udfordre nye strategier og projekter såvel, som status quo med det formål, at
bidrage til en faktabaseret beslutningsproces.
Herudover har vi brug for en, som kan tage ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af vores forecast proces samt
kommunikere nye initiativer ud til resten af organisation.
Du vil indgå i vores Finance & Controlling team, hvor du vil have direkte reference til virksomhedens Group Finance
Manager. Teamet består i dag af 5 medarbejdere.
Jobbet vil være udfordrende og udviklende. Du vil i det daglige skulle samarbejde med vores Group Finance Manager om
at løse bla. nedenstående opgaver.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltage i udviklingen af koncernens accounting framework
Deltage i forbindelse med månedsafslutning, herunder koncern konsolidering
Udarbejdelse af månedlige analyser af koncernens P/L til brug for business reviews, samt koncernrapportering
Ansvar for udarbejdelse, samt koordinering af forecasts for koncernen
Controlling af interne projekter
Validering af business cases i forbindelse med nye produkter/markeder
Månedlige P/L analyser for alle business units
Udarbejdelse af proces, samt struktur for årlig Market Business Strategy
Ad hoc business cases og analyser

NOVENCO Building & Industry
Industrivej 22
4700 Naestved
Denmark

Telefon
E-Mail
Internet
VAT No.

+45 70 77 88 99
info@novenco-building.com
www.novenco-building.com
DK 16 92 66 47

Erfaring og kvalifikationer
I relation til jobbet er det afgørende, at du:
•
•
•
•
•
•

er serviceminded i organisationen og i din dialog/kommunikation med dine kollegaer
er en holdspiller og ønsker, at blive en del af et team, hvor viden deles og beslutningsvejen er kort
er samvittighedsfuld og grundig
struktureret og kan arbejde selvstændigt
fleksibel mht. opgaver og tid - spidsbelastningerne varierer over måneden og året
mødestabil og ansvarsbevidst

Vi lægger vægt på disse faglige kvalifikationer:
•
•
•
•
•

du er uddannet indenfor økonomi og regnskab, samt har erfaring fra en lignende stilling
du er erfaren i Microsoft Excel
du har en god systemforståelse
du har en god forståelse for analyseopsætning og udførsel
trives med at tage selvstændigt ansvar, og du er en god og omhyggelig afslutter, der forstår vigtigheden af, at
følge opgaverne til dørs

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en innovativ produktionsvirksomhed, hvor vi har kunden og
bæredygtighed i fokus. Du bliver en del af et uformelt og socialt miljø, hvor omgangstonen er imødekommende og
professionel. Du vil komme til, at arbejde sammen med engagerede og kompetente kolleger i et dynamisk og i perioder
travlt miljø, og med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.
Vi tilbyder
•
•
•
•
•

En virksomhed i konstant udvikling
Løn efter kvalifikationer
Fleksibel arbejdstid
Pension, sundhedsforsikring, medarbejderforening mv.
Betalt mobil, internet

Kontaktoplysninger og ansøgningsfrist
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Group Finance Manager, André Nøhr Tving, på tlf. 2189 8845 /
ant@novenco-building.com.

Send din ansøgning og CV mærket ”Business Controller” til personaleafdelingen på, job@novenco-building.com,
ansøgningsfrist er 8. april 2022 – samtaler afholdes løbende og vi behandler naturligvis din ansøgning fortroligt.
Yderligere information om NOVENCO Building & Industry A/S kan findes på www.novenco-building.com.
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