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Financial Controller til Koncernøkonomi
Til vores kunde der er en af Danmarks største finansielle virksomheder søger
vi en nøgle medarbejder til en absolut alsidig senior stilling.

Dit nye team – En af Danmarks største finansielle Virksomheder
Vi er 16 medarbejdere i Koncernøkonomi. Afdelingen er præget af
specialister, og fælles for os er, at vi er selvstændige, påtager os ansvar og
Dine opgaver
er nysgerrige. Du vil indgå i rapporteringsgruppen på 6 medarbejdere.
Du vil blive forankret i rapporteringsgruppe der udarbejder
Koncernøkonomi er en del af Finance. Vi lever af at veksle viden til værdi for
ledelsesrapportering, årsrapporter, indberetning til myndigheder,
vores kunder – derfor vil du møde god ledelse og fokus på udvikling af dine
skatteopgørelser, deltager i tværfaglige projekter samt løser ad hoc opgaver kompetencer.
for koncernledelsen.
Du vil møde et team, hvor der er høj faglighed og en yderst professionel
V arbejder teambaseret, og vi deler opgaverne imellem os i forhold til
tilgang til opgaverne – selvom stemningen er afslappet og social. Glæd dig
niveau for den enkelte, interesse og udvikling. Som ny financial controller
til en arbejdsplads, som har fokus på trivsel og udvikling af dine styrker.
får du dermed stor mulighed for at præge dit eget job og udnytte dine
Virksomheden har en attraktiv beliggenhed i København, tæt på byen og
styrker.
offentlig transport, og vi har særdeles gode vilkår i forhold til løn, pension,
personalegoder, kantineordning etc.
Dine kvalifikationer
Du har erfaring fra en lignede stilling som Financial controller fra en større
Virksomheden tilbyder
koncern eller gruppe funktion med stor kompleksitet og hurtig rapportering Du vi få et stort ansvar og mulighed for at være med til at tegne
og med tilsvarende ansvarsområder.
koncernøkonomi ud mod de andre afdelinger. Herudover tilbydes du faglig
og personlig udvikling samt en konkurrence dygtig løn og attraktive
Vi forestiller os, at du har flere års erfaring fra en økonomiafdeling gerne
pensions og forsikringsvilkår
kombineret med en revisor baggrund og en uddannelse som HD i regnskab
Kontakt og ansøgning
& økonomistyring eller tilsvarende. Din måde at løse opgaverne på er
Hvis du gerne vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
præget af struktur, analyse og bedømmelse af fakta. Du tager imod
forandringer og nye udfordringer med åben nysgerrighed og interesse. Som European Search Company, CEO Brian Ranvits, +45 20 48 05 48.
Ansøgning og cv sendes direkte til bra@europeansearch.dk Att: ”Financial
person udstråler du en faglig ballast, og du er en dygtig kommunikator, så
Controller”
det er let for dig at inspirere andre med dine ideer og at få andre med dig.

