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Operationel Finance Controller til dynamisk televirksomhed
Vil du være en del af en spændende televirksomhed, i fortsat forandring og vækst?
Og har du erfaring med controlling, økonomistyring og regnskab i en varieret hverdag, hvor
fagligt stærkt hands-on arbejde er inkluderet? Vil du prøve kræfter i denne nyoprettede stilling
i Søborg, hvor du selv er med at forme stillingen?
Vi er i Danmark 40 dedikerede ansatte fordelt på 4 kontorer rundt i landet.
Vi er i gang med en spændende rejse, hvor det for vores finance funktion i høj grad har
betydet, at den er blevet forretningsstøttende og har fået en central rolle i udviklingen af
forretningen.
Vi har en række projekter på vores roadmap, som fx implementering og optimering af vores
systemer, herunder vores ERP-system, som du og resten af finance teamet vil blive en del af
sammen med vores dygtige IT-folk, samt controlling af vores søsterselskaber i Norden.
De kompetencer du har:
•
•
•
•

Controlling og support af business units
Opgaver i forbindelse med closing, afstemninger, bogføring og rapportering
Udarbejdelse og planlægning af estimater og budgetter – opfølgning heraf
Økonomiske analyser

Hvis du har et eller flere af de følgende kompetencer er det et plus – men ikke et krav:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekter omkring optimering og automatisering af systemer og processer – herunder ERP
Stærke IT-kompetencer indenfor MS Office og ERP-systemer – primært MS Business Central
Projektopfølgning
Rapportering til udlandet på engelsk
Overskue de økonomiske processer fra start til slut
Kendskab til Shared Service Center og tilhørende controlling aktiviteter
Likviditetsstyring
Moms- og skatteafstemninger
Gentænke og optimere vores processer og arbejdsgange

Stillingen drives af dit helhedssyn på forretningen, din analytiske, udadvendte og nysgerrige
personlighed med et ”can-do” mindset. Dette i stærkt samspil med din aktive deltagelse i nogle
af de helt praktiske opgaver og din faglighed, som selvfølgelig er på plads.
Samtidig passer du ind i vores dynamiske finance team, fordi du som person er ansvarsfuld,
ordentlig, struktureret og engageret.
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Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning ved at klikke på dette link:
https://app.jobmatchprofile.com/waskyk
Vi holder samtaler løbende, men venter gerne på den helt rigtige.
Løn i forhold til kvalifikationer.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Finance Manager Peter Rützou-Hjelmkrone på 52101030 eller prh@firstcomeurope.dk

Who are Firstcom Europe?
We help businesses communicate in the cloud, share thoughts, ideas and information – today, tomorrow and beyond.
We provide a range of business solutions for businesses of all sizes. Our systems are hosted in the cloud which means that
they are secure and accessible from anywhere. Firstcom Europe is at the moment represented in Denmark, UK, Germany,
Sweden, Poland, and we are expanding.
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