Verdens førende producent af kvalitetsplader
med 40 lokationer på verdensplan.

Business Controller
Har du lyst til en karriere i en lokal, men international virksomhed i udvikling, som er en af Danmarks
største procesproduktioner og genbrugsvirksomheder?
Er du en erfaren Business Controller, som motiveres af at analysere og omsætte store mængde data
til at understøtte forretningens kort- og langsigtede beslutninger? Så er du måske vores kommende
kollega!

Vi tilbyder dig
Et spændende job som Business Controller hos Danmarks eneste spånpladevirksomhed med en historie, som
startede for godt 70 år siden, og hvor cirkulær økonomi ligger i vores DNA. Du vil opleve et dynamisk og uformelt mijø
med en god og afslappet omgangstone, hvor medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden. Vores arbejdsplads er
kendt for høj anciennitet, hvor blandt andet godt kollegaskab, fleksibilitet, indflydelse og udvikling er nogle af
nøgleordene.

Kort om jobbet
Du bliver en del af økonomiafdelingen med medarbejdere i Danmark og Ungarn med reference til vores CFO. Dine
væsentligste opgaver bliver at supportere driften med analyser og beregninger for at optimere den økonomiske
udvikling, herunder:









Daglig udarbejdelse af nøgletal og dataopsamling med fokus på optimering af effektiviteten
Basisberegninger for salgstilbud og driftsanalyser
AC-rapporteringer/koncernrapportering og kostkalkulationer
Budgetplanlægning og prognoser
Udvikling af kalkulationsmodeller og rapporteringer
Udarbejdelse af periode- og årsregnskaber
Co2 kvoter og energiafgifter, herunder indgå i energigruppen
Ad hoc-opgaver i økonomiteamet

Dine kvalifikationer
Du har en økonomisk og/eller regnskabsmæssig baggrund på bachelor/masterniveau og min. 3-5 års relevant erfaring,
gerne fra en procesproduktion. Derudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra en international koncern.

Vi forventer, at du







Har kendskab til IFRS og finansielt regnskab
Besidder relevant viden om standardregulativer, love, bogførings-, skatte- og momsregler
Er vant til at arbejde i ERP systemer, har stærke IT-kundskaber, samt er superbruger i Excel
Er meget analytisk, struktureret, proaktiv og detaljeorienteret
Har en serviceminded, empatisk og imødekommende tilgang til kollegaer og andre samarbejdspartnere
Taler flydende dansk og engelsk på et højt niveau

Ansøgning og cv
Kontakt CFO Janne Lassen på mobil 2069 2549, hvis du ønsker mere information om stillingen. Vi behandler
ansøgninger løbende og fortroligt. Søg jobbet via linket her. Opret en kandidatkonto og vedhæft din ansøgning og cv.

Retur
Kronospan ApS - Novopan Træindustri er en moderne, højteknologisk og værdibaseret virksomhed beliggende i Østjylland med
kort køreafstand til eksempelvis Aarhus, Silkeborg og Randers. Det er en større procesindustri med fokus på cirkulær økonomi og
med spændende kompleksitet i processer og maskinudstyr. Virksomheden beskæftiger 220 medarbejdere og har en omsætning
på ca. 500 mio. DKK. Novopan Træindustri er en del af Kronospan-gruppen. Læs mere på http://kronospan-dk.dk

