Controller til produktionsvirksomhed
Vi søger en dygtig, erfaren og proaktiv controller til kontoret i Grenaa, til håndtering af vores
produktionsvirksomheder i Danmark og Norge. Den ideelle kandidat kan kombinere solide
faglige kompetencer og evnen til at se gennem tallene, herunder evnen til at kunne forenkle
og optimere arbejdsgange og rutiner.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klargøring af månedsregnskaber i samarbejde med kolleger
Deltagelse i lagerafstemninger- og optællinger
Analysere lagerafvigelser mellem teoretisk og optalt lager
Opgørelse, afstemning og indberetning af moms, listeangivelser, Intrastat og Danmarks Statistik
Opgørelse og indberetning af energiafgifter, herunder EU’s CO2 kvoter
Løbende opfølgning på, at udbytter og forbrug følger budgetter
Deltage i vedligeholdelse af masterdata og optimeringer af processer
Deltage i klargøring af materiale til revision og bestyrelsesmøder
Deltage i udarbejdelse af budgetter
Kontakt til danske og udenlandske søsterselskaber
Ad hoc-opgaver

Vi søger en kandidat med følgende erfaringer og færdigheder:
•
•
•
•
•
•

Du er uddannet controller/revisor og har evnen til at dykke ned i detaljen
Meget gerne erfaring fra lignende job i proces-/produktionsvirksomhed
Du er superbruger i Excel
Du har overblik og arbejder selvstændigt
Du er struktureret og kan have mange bolde i luften
Behersker engelsk mundtligt og skriftligt

Der er tale om et varieret og udfordrende job, med en afvekslende hverdag, i en dynamisk og
spændende virksomhed. Du får engagerede, dygtige kolleger i et professionelt, godt arbejdsmiljø. Løn
efter kvalifikationer, kantineordning, massage samt pensions- og sundhedsordning.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt. Ansøgninger behandles løbende
Finder du stillingen interessant, modtager vi gerne din ansøgning på jobddgf@lallemand.com,
ansøgninger behandles løbende, dog er fristen senest d. 30. juni 2022.
Du er også velkommen til at kontakte Plant Controller Marianne Jensen for yderligere oplysninger på
telefon 8758 2400.

De Danske Gærfabrikker er en del af Lallemand koncernen, der har hovedkontor i Montreal, Canada.
På www.lallemand.com og www.danskgaer.dk kan du finde mere info om virksomheden og vores
produkter.

