STILLINGSOPSLAG

Finans Controller søges til Raundahl & Moesby
Vi søger en Finans Controller med en solid praktisk og teoretisk viden inden
for regnskab, som samtidig er holdspilleren der værdsætter samarbejdet
mellem kolleger hvor vi hjælper hinanden.

Raundahl & Moesby A/S
Raundahl & Moesby er Totalentreprenør med hovedsæde i Aarhus og med
afdeling i Valby. Virksomheden har en helhedsorienteret tilgang til projekterne
og sætter kundens værdier i centrum. Vi gennemfører projekter med en
gennemsnitlig værdi på 200-400 mio. kr. Hvor vi er med hele vejen fra
projektet ”fødes” til det er i drift, fra projektering over salg og markedsføring
til selve opførelsen af byggeriet.
Vi har byggeprojekter over hele Danmark, og tæller i dag ca. 100 ansatte
hvoraf de fleste har en byggeteknisk uddannelse. Vi forventer en omsætning på
koncernniveau i størrelsesordenen 1,7 mia. for 2022.

Stillingen
Som Finans Controller bliver du en del af økonomifunktionen, der i dag består
af 5 personer og som varetager alle funktioner fra lønudbetaling, håndtering af
leverandørfaktura, fakturering af kunder, opfølgning på projektregnskaber samt
udarbejdelse af årsrapporter og budgetter for alle selskaber i koncernen.
Vi anvender Dynamics 365 Business Central som ERP-system, Palette som
fakturahåndteringssystem, samt et excel-baseret Projektopfølgningssystem. Alle
systemer er fuldt integrerede. Der er hele tiden fokus på optimering af vore
processer og dermed at de IT-værktøjer vi anvender understøtter forretningen
bedst mulig.
Vedligeholdelse og optimering af IT-værktøjer, herunder kontakten til vores
eksterne IT-konsulent, vil derfor ligeledes kunne indgå i opgavelisten for
stillingen, såfremt interessen og lysten hertil er til stede.
Arbejdsopgaverne vil spænde vidt fra fakturering og bankafstemninger til
opgørelse af igangværende arbejder for vore byggeprojekter samt udarbejdelse
af budgetter og projektopfølgning. Derudover skal man være indstillet på
afløsning på øvrige opgaver som f.eks. lønbehandling.
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Holdspillene Finans Controller
Vi forestiller os, at du har 3-5 års erfaring fra revisionsbranchen eller en
tilsvarende stilling. Teoretisk har du et fundament fra uddannelse som
Finans Controller eller anden relevant uddannelse.
Vigtigst er at du er en holdspiller som værdsætter samarbejde med
kolleger i en økonomifunktion, hvor vi hjælper hinanden, og er indstillet
på at kunne afløse på næsten alle opgaver.

Kontor
Aarhus

Kontor
Valby

Samtidig har du evnen til at færdes i en organisation, hvor du har kontakt
med mange kolleger som er geografisk spredt, og hvor
økonomifunktionen fungerer som serviceafdeling for resten af
organisationen.
En afdeling med høj faglighed og fleksibilitet
Raundahl & Moesby tilbyder gode muligheder for personlig og faglig
udvikling samt en arbejdsplads, hvor det skal være en fornøjelse at møde
på arbejde. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med gode
kollegaer, der har en høj jobtilfredshed. Derudover får du det ansvar og
den lønpakke, som modsvarer dine kvalifikationer. Du får fleksible
arbejdstider, så du kan få familielivet til at hænge sammen.

Spørgsmål til stillingen?
Har du spørgsmål i forbindelse med
stillingen, er du velkommen til at
kontakte Økonomichef Lena Brøsted på
tlf. 51 37 21 30 eller e-mail lb@rogm.dk

Om ansøgning og proces:
Er du interesseret i stillingen, så send os en ansøgning sammen
med relevante bilag, gerne med det samme og senest den
23.09.2022 på info@rogm.dk. Der vil løbende blive afholdt
samtaler.

