Ambitiøs Group Controller med
naturlig interesse for forretningen
Motiveres du af at arbejde med økonomistyring og koncernregnskab i en
international børsnoteret virksomhed med flere divisioner? Har du en god
økonomisk uddannelse i rygsækken, og brænder du for at involvere dig i alle
økonomistyringens discipliner? Så er det måske noget for dig at blive Group
Controller hos SKAKO.

Din personlige profil
Du er en selvstændig og struktureret person, der i høj grad evner selv at tage initiativ og
forme de opgaver, du har ansvaret for, og ønsker at gøre en forskel i en travl og dynamisk
hverdag.

SKAKO er en udpræget knowhow virksomhed, der er globalt førende inden for mekaniske
vibrationsløsninger og betonblandeanlæg. Med direkte reference til Group Finance
Director bliver du en central person i organisationen, og du får god mulighed for at udvikle
dig selv i stillingen.

Du er en teamplayer, der er serviceminded, udadvendt og trives med at have en stor
kontaktflade.

Jobbet
Til vores koncernøkonomi, på hovedkontoret i Faaborg, søger vi en Group Controller, der
vil blive en del af et team på 7 dygtige medarbejdere, som bl.a. varetager bogføring,
controlling, økonomistyring og rapportering i SKAKO-koncernen.

SKAKO tilbyder
En udfordrende og alsidig stilling i et uformelt og internationalt miljø med gode muligheder
for personlig og faglig udvikling. SKAKO søger konstant at udvikle og forbedre koncernen,
og et vigtigt element heri er den konstante udvikling og dygtiggørelse af koncernens
medarbejdere.

Dine løbende opgaver vil være i den månedlige, kvartalsvise og årlige rapportering,
forecasting og budgettering for datterselskaber og koncernen. Dertil kommer faste og ad
hoc-analyser for datterselskaber og koncernen, som skal sikre et korrekt
beslutningsgrundlag for forretningen.
I tilknytning til de løbende opgaver vil der være projekter vedr. optimering, modernisering
og dokumentering af de processer, der er med til at sikre en konsistent og pålidelig
rapportering. Yderligere medvirker du til at sikre en tættere controlling og udvikling af
vores udenlandske datterselskabers aktiviteter.
Dine kvalifikationer
Du er uddannet cand.merc., HD-R eller lign. og har måske erfaring i Navision og Power
BI.
Det vil være en fordel med nogle års erfaring fra et revisionsfirma eller fra en
økonomifunktion i en større virksomhed, ligesom kendskab til IFRS og konsolidering i en
koncern også er en fordel.
Du har en naturlig interesse for forretningen og kan hurtigt sætte dig ind i de
værdiskabende processer.
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale og er en dygtig bruger af MS-Officepakken.

Herudover lægges stor vægt på personlig integritet.

Lønnen forhandles på et attraktivt niveau, der matcher stillingen og dine kvalifikationer.
Lyder det som et job for dig? Så send din ansøgning med det samme og inden den 31.
januar 2019 til skako.application.dk@skako.com mærket »Group Controller«. Der vil
løbende blive indkaldt til samtale.
Nærmere information kan fås ved henvendelse til Group Finance Director, Morten KofodJensen, på tlf. 5151 2015.

SKAKO koncernen er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og arbejder inden
for to forretningsområder: Udvikling og levering af blandeudstyr til fremstilling af beton og
vibrationsudstyr til industri. Kernekompetencer og knowhow inden for design,
projektstyring, salg og service anvendes på de primære markeder for salg og service af
komponenter, anlæg og komplette løsninger. SKAKO har omkring 200 ansatte, hvoraf
godt halvdelen er ansat i SKAKO Concrete og halvdelen i SKAKO Vibration.
Virksomhedens hovedkontor ligger i Faaborg og har egne afdelinger i Frankrig,
Tyskland og USA samt sælgere og agenter rundt omkring i verden.

