Business Controller til LINCO Food Systems A/S
Vi søger en erfaren Business Controller til vores økonomiafdeling, som består af i alt 7 engagerede
kollegaer. Du refererer til CFO´en.
Vores nye Business Controller vil blive involveret bredt i hele værdikæden fra produktudvikling til
salg/projekt og produktion. Du vil arbejde tæt sammen med vores anden Business Controller og
Regnskabschefen omkring udarbejdelse af rapportering/perioderegnskab og analyser ifm. investeringer og
optimeringer.
Virksomheden befinder sig i en udviklingsproces med optimeringer i styringsværkstøjer, herunder forbedret
styrings-og beslutningsinformation. Deltagelse i denne udviklingsproces vil være meget inspirerende og
motiverende for en IT-kyndig og forretningsorienteret Business Controller.
Dine primære opgaver vil være:
 Controlling af kundeprojekter omkring ordreindtag og salg af maskiner og fabriksanlæg
 Controlling og støtte til R&D-projekter og Engineering afdelingen
 Deltagelse i udarbejdelse og forbedring af ledelsesrapportering/perioderegnskaber, herunder
udarbejdelse/controlling af KPI´ere.
 Deltagelse i udarbejdelse af budget og finansielle prognoser i løbet af året
 Udarbejdelse af analyser både til inspiration og beslutningsprocesser
 Deltagelse i værdiskabende effektiviseringsprojekter på tværs af virksomheden
Faglige kvalifikationer:
 Driftsøkonomisk og regnskabsmæssig forståelse
 Erfaring fra en international produktions- og / eller projektorganisation vil være en fordel
 Erfaring med SAP vil være en fordel
 Superbruger af Excel
 En solid faglighed med relevant økonomisk/regnskabsmæssig uddannelse (HD, cand. merc. e.l.)
 Velformuleret i dansk og engelsk såvel mundtligt som skriftligt
Personlige egenskaber:
 Du er en omhyggelig og kvalitetsbevidst person med et godt overblik og er i stand til at levere
praktiske løsninger, hvor kvalitet, overholdelse af deadline og sikker leverance er i centrum
 Du har analytisk sans og et naturligt fokus på forbedring og effektivisering
 Du forstår værdien af godt samarbejde og har let ved at skabe relationer i virksomheden
 Du er proaktiv, selvkørende og formår at dele fokus imellem detaljen og overblikket
 Du trives med en dynamisk hverdag med afvekslende opgaver
Vi tilbyder:
 En spændende og udfordrende fuldtidsstilling i en global virksomhed med vækst
 Et godt arbejdsmiljø blandt erfarne kollegaer med en uformel omgangstone
 Pensionsordning med tilknyttet sundhedsforsikring, en attraktiv kantineordning og aktive
personale- og kunstforeninger

Arbejdspladsens beliggenhed: Trige
Ansøgning: Vi behandler ansøgninger løbende og lukker rekrutteringen, så snart vi har den rigtige profil. Er
du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig derfor til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt. Alle
ansøgninger behandles med fuld diskretion. Upload en motiveret ansøgning og CV på QuickApply på
stillingen på Jobindex. Vi ser frem til at høre fra dig.
Du er velkommen til at kontakte CFO Carsten Krog på telefon 2260 1410, hvis du har spørgsmål til jobbet.
Om virksomheden:

LINCO Food Systems A/S er en del af BAADER Gruppen, en af verdens førende producenter af procesudstyr til
fjerkræ- og fiskeindustrien med over 1.000 ansatte i hele verden. LINCO Food Systems A/S udvikler maskiner,
systemer og fuldautomatiske procesløsninger til slagtning, opskæring og pakning af fjerkræ.
LINCO Food Systems A/S i Trige ved Aarhus er BAADER Gruppens hovedcenter i forhold til fjerkræindustrien.
Virksomheden udvikler, producerer og sælger maskiner og komplette anlæg og har en global eksportandel på 95- 99
%. Virksomheden beskæftiger ca. 500 medarbejdere fordelt på 2 fabrikker i Danmark, 1 i Holland og 1 i USA og er i
øvrigt repræsenteret i hele verden med lokale salgskontorer, distributører og agenter.

