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Nordjyllands bedste kolleger søger 

Som virksomhedens økonomiansvarlige får du 
ansvaret for alle aspekter vedrørende økonomi og 
refererer direkte til virksomhedens administreren-
de direktør. 

Dine nøgleopgaver bliver:
Daglig økonomistyring af virksomhedens pågåen-
de arbejder i Microsoft Business Central, herunder 
opsætning af diverse Power BI rapporter, syste-
mudvikling og naturlig interaktion med organisa-
tionen for at sikre, at virksomhedens ledelse kan 
anvende systemet til ledelse.

Udarbejdelse af måneds-, kvartals- og års-regn-
skaber, de bagvedliggende budgetter samt op-
følgning på samme. 

Herudover løbende sparring med ledelse og 
overmontører, samt udarbejdelse af bestyrelses-
rapportering.

Du får mulighed for at sætte dit eget præg på 
jobbet inden for dit ansvarsområde som vil være:

• Regnskabs- og performanceanalyser
• Sikre udvikling af IT-værktøjer der understøtter 

den daglige drift
• Deltage aktivt i forretningsudvikling, business 

cases og investeringer
• Cash-flow management og bank-/kreditaftaler
• Rapportering til bestyrelsen
• Budgetproces og opfølgning
• Bogholderi, debitor- og kreditorstyring
• Administration
• Forsikrings-, telefoni-, og øvrige aftaler
• Omkostningsstyring og controlling
• Udarbejdelse af måneds- og årsregnskaber

Din profil:
Du har økonomifaglig baggrund og erfaring, evt. 
som Cand. Merc., HA eller HD i økonomi eller lig-
nende. Du sidder måske i dag som controller men 
har lyst til at tage næste skridt i karrieren.

Du er proaktiv, ansvarsbevidst og har stærke 

kommunikative kompetencer og evner at opbygge 
stærke relationer i organisationen.

Du får i stor grad et selvstændigt ansvar, og det er 
derfor yderst vigtigt, at du er struktureret og har 
et højt personligt drive i hverdagen, samt udvi-
ser et stort ansvar i forhold til de spændende og 
udfordrende arbejdsopgaver.

I samarbejde med den øvrige ledergruppe skal du 
sikre, at Nordelektro kommer i mål med gældende 
strategiplan. 

Du har analytisk sans, talmæssigt solide færdig-
heder samt en stærk nysgerrighed, der gør, at du 
ikke kan lade være med at dykke ned i tallene og 
forstå virkeligheden bag dem.

Nordelektro har en stærk vækstplan, hvor digita-
lisering spiller en meget stor rolle. Du skal være 
med til at sikre, at IT-systemerne udvikles i takt 
med Nordelektro, og det er derfor vigtigt, at du 
har stærk flair for IT, og at du evner at sætte dig 
ind i nye komplekse systemer.

Du tilbydes:
Nordelektro tilbyder en spændende stilling med 
mulighed for at få stor indflydelse på udviklingen 
af forretningen, herunder hvordan fremtiden ser 
ud i forhold til de finansielle arbejdsgange og 
processer. 

Du kommer til at arbejde i en resultatorienteret 
organisation med korte beslutningsveje.

Arbejdsvilkårene giver mulighed for både faglig 
og personlig udvikling i en afvekslende hverdag.

Har denne stilling fanget din interesse?
Så send os snarest din ansøgning mærket pr. mail 
til msa@nordelektro.dk
Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt, og 
videregives ikke uden din accept.

Vi glæder os til at høre fra dig.


