PROJECT CONTROLLER
Planlægning - Økonomistyring - IT

På vegne af vores kunde søger Høi & Thomassen en

Hvorfor skal du søge dette job?

Hvad skal du ellers kunne?

Ansøgning:

analytisk stærk project controller til en nyoprettet

Stillingen er udviklende og udfordrende.

Du er superbruger i Excel og kan du Dynamic Nav er

Vil du søge stillingen, skal din ansøgning sendes i

stilling. Vores kunde er et udviklingsselskab der

Du bliver en nøgleperson i drift og udvikling af interne

det en fordel.

Word- eller pdf-format til denne mail:

udvikler byggeprojekter i København.

systemer til økonomistyring af bygge- og udvilkings-

Du anvender evt. Visual Basic (VBA).

182@ht-rekruttering.dk

projekter.

Du formulerer dig ubesværet og letforståeligt, skrift-

Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, bliver

Project Controlleren skal sikre at vores kunde altid

Du bliver sparringspartner med de enkelte projekt-

ligt og mundtligt på dansk og engelsk.

ikke behandlet.

har et opdateret og retvisende billede af udviklingen i

chefer og medarbejdere i økonomifunktionen.

projektøkonomien for de enkelte byggeprojekter.

Du udfører controlling på byggeprojekter.

Hvad tilbyder vores kunde dig?

Du kan se vores privatlivspolitik her:

Du deltager i projektmøder, udarbejder månedlige

Du får en central position blandt afdelingens 7 erfar-

www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf

Hvorfor skal vores kunde ansætte dig?

økonomirapporter til ledelsen mv.

ne medarbejdere.

Du er Cand. Merc., Cand. Oecon. Cand. Polit., HD (R)

Du bidrager til at udvikle de kommercielle aktiviteter

Et åbent og uformelt arbejdsmiljø.

Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi stillin-

eller har en tilsvarende økonomisk uddannelse.

Du deltager i selskabets øvrige økonomirelaterede

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.

gen af vores hjemmeside:

Du er nyuddannet eller har et par års erfaring med

opgaver såsom budgetlægning, regnskabsaﬂæggelse

økonomistyring.

og rapportering til interessenter.

Hvis du vil vide mere:

www.ht-rekruttering.dk/job.php

Du har evt. erfaring med business og ﬁnancial control-

Du medvirker ved ad-hoc opgaver.

Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på

ling og BI-systemer.

tlf.: 29 27 71 88. Din henvendelse bliver behandlet

Du har erfaring med at udarbejde analyser.

fortroligt.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

