Udviklingsstilling i International Produktionsvirksomhed

Dygtig og ambitiøs nyuddannet Cand.Merc. i økonomi/regnskab med digitalt mindset tilbydes Trainee lignende udforVi søger lige nu en ambitiøs Junior Controller, der har lyst til at bidrage dring i International produktionsvirksomhed
med og udvikle sit talent for økonomi og regnskab i en international
organisation, med det mål løbende at udvikle Økonomi funktionen og
de services vi udbyder. Du får reference til Group Finance & Controlling Manager og vil indgå i et tæt samarbejde med denne. Endvidere vil
der være direkte opgaver for Group CFO og en dagligdag med løbende
kontakt til Finance Manager og Senior Accountant i Letland og dennes
økonomifunktion på i alt 7 medarbejdere. Herudover vil du sidde tæt
på East Metal Gruppens ledelse og salgsorganisation i Kolding, som du
også vil arbejde tæt sammen med. Dine hovedopgaver er:
Business Controlling opgaver, såsom:

• Projekt controlling af for- og efterkalkulationer
• Controlling af omsætning, omkostninger og indtjening
• Udarbejdelse af kunde og produkt indtjeningsanalyser
• Udarbejde driftsøkonomiske analyser
Financial Controlling opgaver ifm.:

Du er for nylig eller bliver snart færdig uddannet som Cand.Merc. i
Business Controlling, Management Accounting and Control eller Finance mm og ønsker at få et bredt fagligt finansielt og driftsøkonomisk
start job, som giver dig basis for din fremtidige karriere og hvor læringskurven vil være stejl og med høj medindflydelse.
Du har et digitalt mindset og tænker i optimering af data, systemer og
processer. Du er dygtig og ambitiøs og ser gode muligheder for udvikling i denne stilling.
Allervigtigst er dit store gå-på-mod, personlige drive og evnen til at
tage proaktivt ansvar. Du er ambitiøs og får energi af at skabe resultater og se noget vokse. Du er selvstændig, arbejdsom og trives med
både hands-on, operationelle- og udviklingsopgaver. Derudover har du
har en positiv og ligetil personlighed, som gør, at du nemt samarbejder
med andre.
Du begår dig på dansk og engelsk i både skrift og tale, og har du allerede kendskab til integrerede ERP & Business Intelligence (BI) systemer
er det en fordel, men ikke et krav.

• Deltage i udarbejdelse af månedsregnskab , Cash flow forecast og
opfølgning, samt andre regnskabopgaver

• Deltage i budgetlægning i samarbejde med organisationens budget
ansvarlige chefer

• Deltage i ERP-implementerings projekt (Microsoft Dynamics 365)
• Etablere procedurer, interne kontroller og øge digitaliseringen i
firmaet
Du vil være villig til at rejse til Letland 3-4 gange årligt ifm. samarbejde
med vores kollegaer der.

Ansøgning og ansættelse
Send din ansøgning, CV og anden relevant dokumentation på
HR@EastMetal.dk.
Vi gennemgår ansøgningerne løbende og indkalder til samtale. Derfor
opfordrer vi dig til at søge stillingen hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer og erfaring. Vil du vide mere om jobbet eller rollen er du velkommen til at kontakte Dennis Gregersen, Group Finance and Controlling Manager på +45 2677 8570.

God mulighed i ambitiøs international virksomhed
Du bliver en del af East Metal Gruppen (650 medarbejdere på 3 fabrikker i Letland og med hovedkontor i Kolding), hvor du er med til at gøre
Økonomi til en værdifuld funktion, som bidrager til at skabe resultater i Gruppen. Som følge af ny strategi og ledelse er der fokus på transformation af økonomifunktionen inkl. ændring af eksisterende systemer, rapporteringer, og processer til at gøre de rigtige ting og ikke kun tingene
rigtigt”. Hertil kommer en international arbejdsplads med ambitiøs og fagligt stærke kolleger, hvor individuel opgaveløsning og team spirit går
hånd i hånd.

