Business Controller
Nel Hydrogen A/S. Det globale marked for brinttankstationer forventer vi vokser markant i takt

med, at de store bilproducenter lancerer deres brintbiler, og i takt med at udviklingen af andre typer
brintkøretøjer nu tager fart – globalt. Nel er derfor i gang med næste generation af brinttankstationerne, som skal serieproduceres, og dette medfører travlhed og vækst i hele
organisationen.
Om jobbet
Som business controller kommer du til at spille en central rolle i den danske organisation, med
en del intern tværgående samarbejde, men ud over det kommer du også til at arbejde
sammen med koncernens øvrige selskaber og filialer. Vi har søsterselskaber i USA, Norge og
Sydkorea. Du bliver en del af økonomiafdelingen, som i dag består af 5 personer, og du får
reference til Financial Director.
Dine opgaver bliver blandt andet:
•

Udviklings- og projektregnskaber med rapportering til tilskudsgivere

•

Kvalitetssikring og udarbejdelse af nøgletal og månedsrapportering

•

Budgetudarbejdelse og forecasts, samt opfølgning heraf

•

Controlling og sparring med afdelingslederne

•

Opbygning af Business Intelligence

•

Udvikling og vedligeholdelse af vores ERP-system – vi bruger Dynamics NAV

•

Løbende fokus på optimering/implementering af forretningsgange

Om dig
Vi forventer, at du har en baggrund fra en lignende stilling i en international
produktionsvirksomhed, suppleret med en relevant teoretisk uddannelse så som HD-R, HA,
cand.merc. eller lignende. Du skal være stærk på tal og analyser, samt have evnen til at kunne
præsentere dine resultater i både skrift og tale. Du har indgående kendskab til Office-pakken
og er superbruger i Excel. Har du erfaring med BI-værktøjer, er det en fordel. Som person
holder du overblikket og overholder dine deadlines med struktur, disciplin og styring, men du
er også skarp på detaljen, og kan selvstændigt føre dine opgaver i mål med et effektivt og
kvalitetsmæssigt godt resultat. Du forstår at begå dig på tværs af organisationen og bygger
gode samarbejdsrelationer. Engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale er et krav.

Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende job i en innovativ vækstvirksomhed, med gode muligheder for
udvikling og indflydelse i stillingen. Du får en bred kontaktflade på tværs af virksomheden,
gode og kompetente kolleger. En attraktiv lønpakke, hvor der tages udgangspunkt i dine
kvalifikationer, kantine-, pensions- og sundhedsordning, samt en attraktiv
medarbejderoptionsordning. Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.

Ansøgning og kontakt:
Send din ansøgning og dit CV snarest muligt til recruitment@nelhydrogen.com. Der vil løbende
blive holdt samtaler.

Hvis du vil høre mere om jobbet, kan du kontakte:
Martin Borum Pedersen, Finance Director | Telf.: 24 63 58 76
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