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Finance Manager Skandinavien – Primagaz A/S
Kan du skabe overblik på talsiden, og trives du med tæt kontakt til forretningen?
Stærk forretningsorienteret Finance Manager
Til Primagaz i Køge søger vi en Finance Manager til en spændende og ansvarsfuld stilling
med ansvar for alle de nordiske regnskabsaktiviteter. Den nordiske shared service
funktion er beliggende i Køge og udgør foruden regnskabschefen 10 dygtige
engagerede medarbejder som du vil få ansvaret for. Virksomheden hører til blandt de
førende på markedet, og får at udnytte et stort vækstpotentiale er det vigtigt med en
dygtig selvkørende og forretningsorienteret Finance manager, der både har lyst og
evner til at tage med på rejsen.
Du vil, med reference til vores Chief Financial Officer, blive en del af en motiveret og
aktiv afdeling som arbejder på tværs af organisationen, og får mange nye og
spændende udfordringer hver dag. Det er derfor vigtigt at du besidder, udover faglige
kompetencer, gode samarbejdsevner og kommunikationsevner.
Jobbet
Du får du ansvaret for udvikling og daglig drift af regnskabsfunktionen og dine
ansvarsområder vil bl.a. omfatte:







Finans og lønadministration
Debitor- og kreditorstyring
Likviditetsstyring
Rejseafregninger og valutaafstemninger
Rapportering til moderselskabet SHV Energy i Holland
Økonomiske analyser

Du skal sammen med dine dygtige medarbejdere sikre at afstemninger, periodiseringer
og regnskab er klar til CFO og revisionen ved måneds-, kvartals- og års- afslutning.
Derudover skal du kontinuerligt være med til at opbygge og vedligeholde
forretningsgange samt sikre at vi overholder gældende regnskabslovgivning.

Herudover skal du deltage i udarbejdelse af og opfølgning på budgetter samt forestå
diverse økonomirapporteringer. Du vil desuden, i tæt samarbejde med direktionen, få
til opgave løbende at videreudvikle den økonomiske funktion i virksomheden.
Kvalifikationer
Du har en solid praktisk erfaring med lignende opgaver samt en relevant akademisk
baggrund på HD eller cand.merc. niveau. Du er en dygtig erfaren leder og har formentlig
erfaring med at lede medarbejdere på tværs af lokationer og lande.
Fagligt har du erfaring med opgaver i spændrummet mellem regnskab, økonomi og
controlling. Opgavemæssigt skal du således motiveres af at bevæge dig fra ledelse af
regnskabs funktion til udarbejdelse af økonomiske analyser, business cases samt
rapporteringer til direktionen.
Du arbejder selvstændigt og omhyggeligt, med en høj grad af disciplin, og du er
vedholdende og positiv i din tilgang til de mangeartede opgaver i en sådan funktion.
Herudover er du en moden og stærk personlighed, der trives med et tværorganisatorisk
samarbejde. Du behersker engelsk og skandinavisk i skrift og tale, og du er en rutineret
IT-bruger.
Du tilbydes
Et alsidigt og spændende job i en dynamisk international virksomhed, hvor du får
væsentlig indflydelse på den daglige drift og udvikling af regnskabsfunktionen. Bredden
i jobbet er naturligvis en ekstra udfordring, så du skal i høj grad trives med muligheden
for at udvikle både dig selv og funktionen.
Du får således en sjælden mulighed for at arbejde selvstændigt i en professionel, men
uformel, organisation, hvor du bliver en synlig og betydelig profil i dagligdagen.
Kontakt og ansøgning
Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen så kontakt venligst Brian Ranvits at European
Search Company; +45 2048 0548. Venligst send din ansøgning og cv til
bra@europeansearch.dk att: “Primagaz”

Primagaz, en moderne energivirksomhed
Primagaz Danmark er et datterselskab af SHV Energy, som er et af verdens førende gasselskaber. Vores tætte samarbejde med SHV Energy og deres aktører i 25 lande sikrer, at vi kan være først med nye
løsninger og altid har opdateret viden. Det giver vores kunder et bedre produkt og konkrete besparelser på både bundlinjen og i klimaregnskabet.
Primagaz Danmark leverer effektive og miljøvenlige LPG-løsninger til virksomheder og private i hele landet. Mere end 50 år i markedet har lært os at stabile og punktlige leverancer er afgørende for vores kunder.
Vores chaufører og montører i hele Skandinavien samarbejder derfor tæt med vores hovedkontor i Køge, for at sikre et højt serviceniveau og planmæssig levering. Digital teknologi sikrer, at vi automatisk kan se,
hvornår vores kunder har behov for opfyldning af deres tanke, og stærkt internationalt samarbejde gør at vi altid har adgang til gode leveringsaftaler og konkurrencedygtige gaspriser.

