Økonomi- og administrationschef
Med ansvar for Økonomi, IT og HR får du en nøglerolle i virksomheden og du indgår med reference til adm. direktør i ledergruppen.
Stansomatic er en internationalt orienteret vækstvirksomhed med en stor eksport andel. Det er derfor vigtigt at du kender til at
håndtere handel og transaktioner med udlandet. Jobbet forventes at udvikle sig de kommende år i takt med virksomhedens vækst
og der er derfor tale om en karrierestilling.
Om Jobbet:
Du bliver en nøgleperson for implementering af virksomheden strategier og værdier og dine succeskriterier i jobbet er blandt
andet:
•
•
•
•
•
•
•

Sikre rettidig månedsrapportering til ledergruppen og bestyrelsen
Kontakt til bank og styre likviditet med en effektiv likviditetsstyring
Sikre en løbende udvikling af systemer og processer
I tæt samarbejde med virksomhedens direktører, at forberede og deltage i bestyrelsesmøder
Udarbejdelse af budget, månedsrapport og forecast, samt koordinere input til dette fra den øvrige ledelsesgruppe
Du bliver en del af ledergruppen og får ansvar for tre medarbejdere i afdelingen
Ansvar for virksomhedens forsikringer, i samarbejde med forsikringsmægler

Om dig:
•
•
•
•
•
•
•

Uddannelse på min. bachelorniveau inden for Regnskab og/eller Økonomi
Minimum 3 års relevant ledelseserfaring og gerne fra en tilsvarende stilling
Du er i besiddelse af gode lederegenskaber, og forstår at motivere medarbejdere på forskellige niveauer
Stærke IT kompetencer, særligt omkring ERP system Navision Dynamics
Du er god til at formulere dig i både skrift og tale
Kendskab til HR og Løn er en fordel
Flydende i engelsk, både skrift og tale

Vi tilbyder:
Et attraktivt job i en spændende virksomhed i rivende udvikling:
•
•

Gode faglige og personlige udfordringer hvor du selv er med til at forme jobbet og din hverdag
Lønnen forhandles på individuelt på et attraktivt niveau med udgangspunkt i din uddannelse og erfaring

Ansøgning:
Du bedes fremsende din ansøgning og CV elektroniks, mærket økonomi og administrationschef til sb@stansomatic.dk.
Tiltrædelse hurtigst mulig og yderligere information kan fås ved at kontakte Søren Bahnsen på mobile +45 3051 1674.
Virksomheden:
Stansomatic er en familie ejet velkonsolideret virksomhed med hovedsæde i Billund og har i dag ca. 92 medarbejdere, se mere på
www.stansomatic.dk.

