Controller til System Transport A/S
Vi søger en dygtig, erfaren og proaktiv controller, der kan kombinere solide faglige
kompetencer og evnen til at se gennem tallene, herunder evnen til at kunne forenkle og
optimere arbejdsgange og rutiner. Der er tale om en udfordrende stilling med et bredt
ansvarsområde, Du får en central rolle i virksomheden, med et medansvar for at sikre og
videreudvikle vores økonomifunktion. Der er tale om en ’alt i én’ stilling, hvor du både skal
se det store forretningsmæssige perspektiv og samtidigt varetage alle de klassiske og
mere rutineprægede bogholderifunktioner.
Om jobbet
Dine primære opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagelse i udarbejdelse af måneds- og årsregnskab.
Deltagelse i udarbejdelse af det årlige budget.
Løbende analyser.
Daglig bogføring/afstemninger.
Deltagelse i projekter på tværs af huset.
Deltagelse i projekter i økonomiafdelingen.
Ansvarlig for lønindberetninger og afstemninger. Selve lønudbetalingen og
administration af lønnen er outsourcet til Bluegarden.
Indberetning af moms og afgifter samt øvrige data til offentlige myndigheder.

Om dig
Du er uddannet bogholder/revisor og har evnen til at dykke ned i detaljen og
sammensætte disse informationer til brugbare rapporter. Det er et must at du har flair for
IT, herunder stor erfaring med anvendelse af ERP-systemer og MS Office-pakken samt
Excel på superbruger-niveau. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har arbejdet
med Dynamics-AX, der er fuldt implementeret i selskabet.
Som person er du en holdspiller, der forstår at økonomifunktionen er en supportfunktion
for den øvrige del af forretningen, men som også kan arbejde selvstændigt. Det er en
stilling, der forudsætter at du har en åben, udadvendt og kommunikerende tilgang, da du
vil skulle færdes i hele organisationen og sikre et effektivt samarbejde mellem
økonomifunktionen og afdelingslederne. Du sætter en ære i at holde deadlines og levere
høj kvalitet. Dertil er du også grundig, detaljeorienteret og kan holde flere bolde i luften
uden at miste overblikket.
Endelig har du viljen og evnen til at bidrage til udviklingen af en værdiskabende
økonomifunktion.
Om os
System Transport A/S har specialiseret i skræddersyede logistikløsninger til
tekstilbranchen herunder presning af hængende tøj, lagerføring, pakning og distribution.

Du kan læse mere om virksomheden på systemtransport.eu.
Hvad tilbyder vi?
System Transport A/S er en attraktiv arbejdsplads beliggende i Herning tæt ved
motorvejsafkørsel. Vi er en virksomhed med en ubureaukratisk kultur med korte
kommandoveje, hvor ideer og nye tiltag, der skaber værdi, forventes fra alle
medarbejdere. Derudover er kulturen præget af mangfoldighed, kundefokus og gode
langsigtede løsninger. Medarbejderne er engagerede og tager ansvar for at yde deres
bedste.
Du tilbydes et job med mulighed for og fokus på faglig og personlig udvikling, i tæt dialog
og samarbejde med CFOén.
Sådan kommer du videre
Har du lyst til at blive en del af System Transport A/S, skal du sende din ansøgning og CV
til rih@systemtransport.eu. Vi læser ansøgningerne løbende, så du kan med fordel søge
straks.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Rikke Høidam på tlf. +45 24
48 78 07.

