Økonomi- og regnskabsansvarlig
Til vores koncern af high-end køkken-brands søger vi en
dygtig hands-on økonomi- og regnskabsansvarlig.
Vi tilbyder en stilling med høj grad af selvstændighed,
hvor du kan udvikle økonomifunktionen, så den bliver en aktiv spiller i
koncernens daglige virke og fremtidige vækst.
Du vil få ansvaret for økonomifunktionen og du vil skulle
træffe beslutninger på baggrund af dine tal og analyser. Du vil samtidig
være sparringspartner for direktøren og understøtte ledelsen med retvisende beslutningsmateriale. Du vil deltage i ledergruppen og få ledelsesansvaret for 2 bogholderier. Dine arbejdsopgaver spænder bredt og
omfatter bl.a.:









udarbejdelse og analyse af KPI’er
likviditetsstyring
varetage budgetter og regnskaber for fabrik og butik
udarbejdelse af kostpriser og kalkulation af salgspriser
optimering og opbygning af processer og IT-systemer
afstemning af bogholderi samt udarbejdelse og analyse af månedsrapportering
være del af daglig drift, herunder tage del i bogføring, betalinger og
fakturering
øvrige administrative og ledelsesmæssige opgaver

Dine personlige kompetencer
Du har økonomi- og regnskabsmæssig erfaring og er måske uddannet HD
i regnskab eller lignende. Du er proaktiv, selvstændig og kan målrettet
og vedholdende følge opgaver helt til dørs. Du har en praktisk tilgang til
dine arbejdsopgaver og trives med at være en del af den daglige drift. Du
har gode kommunikative evner, er forretningsorienteret og struktureret,
og har pondus, der gør dig i stand til at udvikle økonomifunktionen. Du
har stærke IT-kompetencer og kendskab til Navision Financial NAV eller
kan sætte dig hurtigt ind i nye systemer.
Du vil referere til den administrerende direktør
Stillingen er nyoprettet, hvorfor der er gode muligheder for at sætte dit
eget præg på stillingen og processerne. Hovedarbejdsstedet vil være
enten Gedsted eller Aalborg. Du skal ugentligt arbejde begge steder. Der
tilbydes gode forhold i form af stor fleksibilitet, uformelt miljø, sundheds- og pensionsordning.
Spørgsmål kan rettes til administrerende direktør Ulrik Johannsen på tlf.:
29 74 88 69. Ansøgning sendes via jobopslaget på www.jobindex.dk. Vi
vil løbende gennemgå de indkommende ansøgninger og løbende indkalde til samtaler.
Arbejdssted: Trend Snedkeri A/S, Skovvej 2B, 9631 Gedsted
Ansøgningsfrist: 25. august 2019
Tiltrædelse: Snarest muligt

Trend Snedkeri A/S er en virksomhed med mere end 35 års erfaring
indenfor snedkerkøkkener.
Virksomheden blev i 2018 overtaget af Friis Group A/S, og der er
visioner om vækst og videre udvikling af forretningsgrundlaget med
flere high-end brands inden for
køkkenindustrien.
Koncernen beskæftiger samlet set
50 medarbejdere

