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Business Controller – Husqvarna
Husqvarna Group er verdens største producent af udendørs mekaniske produkter, herunder
robot plæneklippere, havetraktorer, motorsave og trimmere,
Koncernen er førende i Europa i vandingsprodukter og en af verdens førende i skæreudstyr
og diamantværktøj til bygge-og sten industrier. Koncernens produkter og løsninger sælges
gennem forhandlere og detailhandlere til både forbrugere og professionelle brugere i mere
end 100 lande. Omsætningen i 2013 beløb sig til SEK 30 mia., og koncernen havde 14.000
medarbejdere i mere end 40 lande.
Stillingen og karrieremuligheder
Med reference til virksomhedens administrerende direktør, er hovedopgaven en
konsolidering og udvikling af business controlling-funktion, der skal understøtte
virksomhedens vækst og stigende behov for stærkere driftsøkonomisk styring og udvikling.
En væsentlig del af ansvarsområdet vil være at agere som den administrerende direktørs
forretningsmæssige sparringspartner.
De primære opgaver er dels videreudvikling af den driftsøkonomiske rapportering, for at
sikre direktionens og koncernledelsen et styringsgrundlag, der sætter dem i stand til at
agere proaktivt og dels udvikling af de systemer, der skal effektivisere økonomistyringen.

Kvalifikationer

Faglig erfaringer og kompetencer
o
Minimum 3-5 års erfaring med business
o
En videregående uddannelse som f.eks. cand. merc., cand. oecon. eller HD
o
Har udpræget forretningsforståelse
o
Erfaring med anvendelse af diverse analyseværktøjer
o
Superbruger af Microsoft Office pakken, i særdeleshed Excel og PowerPoint
o
Behersker dansk og engelsk på højt niveau både mundtligt og skriftligt og
forstår svensk


Personlige kompetencer
o
Målrettet og resultatorienteret
o
Proaktiv og løsningsorienteret arbejdsform
o
Analytisk og struktureret
o
Udadvendt, tillidsskabende og ambitiøs

Vi tilbyder
o
o

Du arbejder både med et højt detaljeringsniveau og evner det strategiske overblik samt at
tænke hele værdikæden igennem. Det er afgørende, at du trives i begge roller. Som
medlem af ledergruppen, vil du få ansvaret for tilvejebringelse og præsentation af
kvartalsrapporter på Husqvarnas OP Reviews.

o

Primære ansvarsområder

Fungere som business sparringspartner for den administrerende direktør

Analyse af nye forretningsmuligheder

Analyse af salgsplaner og budgetter

Support omkring udvikling af budgetter og forecast

Udarbejdelse af månedlig P/L forecast

Udarbejdelse af månedsrapporter til koncerncontrolling

Udarbejdelse og præsentation af kvartalsrapporter til koncernledelsen

o

o
o
o

Et udfordrende job i en markedsledende koncern
En spændende udfordring i en attraktiv virksomhed med korte
kommandoveje, hvor du får mulighed for at sætte dit fingeraftryk på
jobbets form og indhold
Et spændende uformelt miljø, hvor der stilles krav om høj kvalitet i
arbejdet og i de produkter vi leverer
Gode muligheder for stor personlig og faglig udvikling
En travl og spændende arbejdsplads med et stærkt værdisæt
Attraktive personalegoder såsom personalekøb, helbredssikring og
personalerabatter
Løn efter kvalifikationer inklusiv pension og bonusordning

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at ringe til Torben Schiermer hos
European Search Company; +45 2965 1105.
Hvis du er interesseret i denne stilling, så send venligst din ansøgning samt dit CV til;
ts@europeansearch.dk att.: “Business Controller”

European Search Company
We are a professional search company dedicated to helping our clients to acquire and retain the vital human capital they need to achieve their strategic business goals.
We strive to develop people and organizations through professional partnership with our clients to meet their business strategies and maximize their performance and revenue.
We provides exceptional service and expertise to deliver effective leadership solutions for our clients.

