Økonomichef/ Chief Financial Officer
Vil du have en afvekslende hverdag i en mellemstor virksomhed, hvor den gode tone, godt kollegaskab og
højt til loftet er helt centralt?
Wolff Svendsen er en handlingsorienteret, sund ejerledet virksomhed med en flad struktur, og som
økonomichef kommer du til at beskæftige dig med flere forskellige undervirksomheder og selskaber. Din
rolle bliver central med ansvar for hele økonomifunktionen, ligesom du bidrager med at sikre strategisk
økonomisk ledelse i tæt samarbejde med direktøren, bestyrelsen og bogholderen.
Så er du garant for en solid daglig drift samtidig med at du brænder for økonomisk udvikling, tilbyder vi en
attraktiv stilling med stor indflydelse på din hverdag i en uformel organisation med korte beslutningsgange.

Faglig profil
•
•
•
•

Relevant økonomisk uddannelse
Mindst 5 års erfaring med lignende opgaver
Høj data- og systemforståelse
God erfaring med EXCEL og IT

Personlig profil
•
•
•
•
•
•

Trives med en hektisk hverdag
Gode kommunikationsevner
Handlingsorienteret og driftssikker
Sans for optimering af opgaver og processer
Høj integritet
God teamplayer og selvstændig

Det er helt centralt, at du forstår det at drive forretning – og evner både at se virksomhedens behov ud
fra et ”Nu og her” billede samt fra et langsigtet perspektiv.

Dine opgaver
•
•
•
•
•
•

Overordnet ansvar for og ledelse af økonomifunktionen
Rapportering og udvikling af nøgletal til bestyrelse og direktion
Ansvar for måneds-, kvartals-, og årsrapportering herunder budgetaflæggelse og
ledelsesrapportering til årsrapport
Likviditetsstyring og styring af arbejdskapital samt budgettering
Konsekvens og Whatif beregninger
Samarbejde og forhandling med revisorer, pensions og forsikringsselskaber i samarbejde med
ledelsen
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrol og analyseopgaver
Vedligeholdelse og forbedring af grundlaget for den interne økonomistyring
Udarbejdelse af revisorpakker
Moms og løn samt dagligt bogholderi
Debitor, kreditor og finansbogholderi
Anlægsregister og afskrivninger
Deltagelse i bestyrelsesmøder
Cash management
Omkostningskontrol og afvigelsesrapportering i forhold til definerede KPI
Medvirkende til strategiudformning med økonomisk vinkling
Ansvarlig for selskabets legale og skattemæssige forhold
Renteberegning og afstemning af eksterne og interne lån
Klargøring til revision
Afstemninger
Sagsgennemgang med projektledere og partnere

Om Wolff Svendsen
Wolff Svendsen har eksisteret i over 25 år og er en tømrervirksomhed, der er baseret på langvarige
partnerskaber og en udpræget holdånd. Vi udfører renovering, forsikringssager og service, og har desuden
datterselskaber, hvor vi i alt tæller omkring 100. Fælles for alle er, at fagligheden er i fokus, samtidig med at
alle har gode muligheder for udvikling og indflydelse på eget arbejde.
Vi arbejder desuden med FN´s verdensmål og sigter i alle henseender efter at være med forrest i branchen.
Vi tilstræber at besætte stillingen så hurtigt som muligt og har derfor ingen ansøgningsfrist men tager
løbende relevante kandidater ind til samtale indtil stillingen besættes.
Løn efter kvalifikationer incl. pensionsordning og sundhedsforsikring.
Send til ansøgning til fw@wolff-svendsen.dk eller på 20112081

