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Afdelingsleder i business controlling
Er du en energisk og ambitiøs person med stærke analytiske kompetencer og
god forretningsforståelse, så er du måske lige den afdelingsleder for business
controlling vi søger i Telenor Danmark.



Telebranchen er et sted, hvor der altid er fart på – ikke mindst hos Telenor Danmark,
hvor vi i disse år står midt i en utrolig spændende transformationsrejse.



Som afdelingsleder for business controlling, vil du være med hvor det sker. Din
dagligdag bliver afvekslende, dynamisk og med en stor kontaktflade. Dine
ansvarsområder vil i høj grad tage udgangspunkt i vores forretningsmæssige
udfordringer og derigennem vil du opleve en stærk involvering og forståelse af hele
Telenor DK’s forretning
Du bliver en del af et team på 15 kompetente medarbejdere på tværs af København og
Aalborg, der har ansvaret for business controlling, forecast, ledelsesrapportering og
performance management for Telenor Danmark.
Stillingen som afdelingsleder for business controlling er placeret i København og du vil
referere til afdelingschefen for Business Controlling & BPM
Du får en unik mulighed for at udvikle din karriere i spændende og dynamisk
virksomhed, og du vil helt naturligt opnå en central rolle i Telenor Finans.
Ansvarsområder og opgaver

Dit primære ansvar bliver at lede og udvikle controllerteamet bestående af +4
kompetente business controllere.

Ansvaret for udarbejdelse af forecast og Target

Ansvaret for månedsluk

Deltagelse i projekter samt implementering af nye tiltag

Forretningsorienteret sparring med direktionen og øvrige beslutningstagere på
højt niveau

Ansvaret for at udarbejde anvendelig Lønsomheds – og kostanalyser
Din profil

Vi forventer du har en uddannelsesmæssig baggrund på kandidat niveau og
flere års erfaring fra lign. stillinger.

Du har en udpræget analytisk sans kombineret med en solid
forretningsforståelse.

Du har en naturlig nysgerrighed i forhold til at forstå tallene og evner at
udfordre forretningen proaktivt og konstruktivt



Du leverer arbejde af højeste kvalitet og håndterer udfordringer proaktivt for
at sikre rettidige leverancer og høj performance
Du har gennem tidligere jobs demonstreret at du er selvdreven, kan skabe et
naturligt følgeskab og er højt performende
Du trives med at arbejde i et uformelt arbejdsmiljø, hvor forandringer nærmere
er reglen end undtagelsen

Personlige kvalifikationer

Det er vigtigt, at du ser dig selv som værende kunde- og forretningsorienteret.
Derudover kan du karakteriseres som følgende

Analytisk og hårdtarbejdende

Resultatorienteret og kvalitetsbevidst

Dygtig til at kommunikere – og har nemt ved dialog både verbalt, skriftligt og
figurativt

Evne til hele tiden at udfordre tingene til det bedre

Social og team-orienteret

Fleksibel og trives med forandringer

Initiativrig, intelligent og selvmotiverende.
Telenor tilbyder
Et attraktivt karrierejob, hvor du får en nøglerolle i dynamisk organisation. I Business
Controlling & BPM teamet har vi en uformel tone, og lægger stor vægt på gode interne
relationer og åben dialog.
Glæd dig til at blive en del af en dynamisk og international koncern med et stærkt
brand, som er en af verdens allerhurtigst voksende televirksomheder, og hvor der er
gode udviklingsmuligheder og attraktive vilkår såsom mobilordning, pension med
sundhedssikring og bredbånd.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Brian Ranvits hos European
Search Company; +45 2048 0548
Hvis du er interesseret I stillingen, så send dit CV sammen med en motiveret Ansøgning
til: bra@europeansearch.dk att: “Telenor Afd. leder”

Om Telenor

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og verdens sjettestørste
leverandør af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 14 lande, og på verdensplan hjælper vi over 200 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor.
Her er vi lidt under to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et
førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på
www.telenor.dk.

