Financial controller
Til vores økonomiafdeling søger vi en engageret og dygtig Financial Controller.
Med udgangspunkt i vores økonomiafdeling vil du blive bindeled mellem afdelingen og vore øvrige afdelinger.
Du skal derfor have stor viden om og forståelse for opgaverne i en traditionel handelsvirksomhed - ikke kun i
økonomiafdelingen, men også i indkøbs- og salgsafdelingen. Du skal derudover have nemt ved at sætte dig ind i
nye problemstillinger og hurtigt og selvstændigt kunne danne dig et billede af, hvad der skal til for at løse dem.
Samtidig skal du kunne motivere dine kolleger og indimellem stille krav, så grundlaget for ekstern og intern
rapportering og opfølgning er til stede.
Vi anvender Microsoft Dynamics NAV 2013, så du skal have evner og lyst til aktivt at bruge og videreudvikle de
muligheder, som ligger i et ERP-system.
Om dig:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du har en relevant uddannelse på kandidat-niveau
Du har 3-5 års erfaring med tilsvarende opgaver
Du har kendskab til de traditionelle regnskabsfunktioner
Du har et godt kendskab til ERP-systemer og helst erfaring med MS Navision
Du har god forståelse for sammenhængen mellem de forskellige funktioner i en
traditionel handelsvirksomhed
Du kan motivere andre, samtidig med, at du holder fast i opgavemålene
Du har en høj grad af fleksibilitet, samtidig med at du arbejder struktureret,
Du har gode engelsk-kundskaber

Vi vægter højt, at du har den faglige basis i orden, men også, at du som person har lyst til
at lære nyt og er hurtig til dette, både selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger.
Vi kan tilbyde:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mulighed for at du selv kan sætte dit præg på jobbet
Arbejde i international virksomhed, med forskellige nationaliteter
Samarbejde med engagerede og kompetente kolleger i en ung virksomhed
Fri og uformel omgangstone
En virksomhed i vækst
Bl.a. sundhedsforsikring, lyst kontormiljø, frokostordning, arrangementer med
kollegerne

Synes du, at dette lyder interessant, og kan du se dig selv som en del af vores team, så
glæder vi os til at modtage din ansøgning og CV via dette LINK, mærket ”Financial
Controller” hurtigst mulig.
Annoncen vil kun være aktiv indtil vi har fundet den rigtige kandidat.
Evt. yderligere oplysninger kan fås hos økonomichef Jan Vogt Hansen, mobil 2560 6652.

Trademark Textiles A/S
producerer, designer
og sælger accessories
til fashion brands i
Europa.
Vi har fabrikker i
Fjernøsten og
25 medarbejdere dér.
Vi er 45 medarbejdere
på kontoret i Danmark.

