
  

 

Financial Controller hos Nel Hydrogen 

Hos Nel Hydrogen er vores mission at styrke de kommende generationer med ubegrænset grøn energi og via brint udvundet af 

vedværende energi, hjælper vi verden med at omstille sig fra fossile brændstoffer til emissionsfrit brændstof. I vores danske division i 

Herning beskæftiger vi lige nu mere end 130 ansatte og forventer at vækste yderligere i de kommende år. Nel Hydrogen er en global 

frontløber, når det kommer til udvikling og produktion af brinttankstationer; et marked som forventes at fastholde sin vækst i de 

kommende år, idet produktionen af brintdrevne biler, busser og lastbiler forventes at omstille sig til storproduktion.  

 

Om stillingen og afdelingen 

Hos Nel Hydrogen i Lind, Herning, søger vi en Financial Controller, der kan udfolde sit potentiale i en stilling, 

hvor man er med til at udvikle og optimere processer i en dynamisk virksomhed i vækst, som ønsker at 

sætte et aftryk på den globale, grønne omstilling. 

Som Financial Controller får du en central rolle, hvor du kommer til at arbejde tværgående internt i 

organisationen, og du vil ligeledes få et tæt samarbejde med koncernens øvrige selskaber og filialer samt 

virksomhedens revisor. Nel er børsnoteret i Oslo og vi aflægger derfor regnskab efter IFRS, og du vil i denne 

sammenhæng være primær kontaktperson til moderselskabet. Dine primære ansvarsområder i stillingen 

indbefatter:  

• Lageropfølgning samt controlling på ruter og produktionsordrer i ERP, herunder opgørelse af 

igangværende arbejde 

• Ansvarlig for at udvikle og optimere processer og forretningsgange 

• Udarbejde bruttoavanceanalyser  

• Nøgleperson ved månedsrapportering samt ved revision 

• Sparringspartner ift. budgetudarbejdelse og forecasts samt opfølgning heraf 

• Kvalitetssikring og udarbejdelse af nøgletal og rapportering 

• Kontaktperson i områder som told, skat, transfer pricing, forsikring o.l.  

Du bliver en del af et dedikeret Finance-team på 5 personer, hvor der er plads til humor og hvor man spiller 

hinanden gode. Vi bruger Dynamics Nav som ERP-system, kendskab vil være en fordel, men ikke et krav. 

Stillingen er med reference til Financial Director. 

 

Om dig 

Du har formentlig revisorbaggrund koblet med en relevant teoretisk uddannelse som HD-R, cand.merc. 

eller lignende, og har gerne erfaring fra en lignende stilling i en produktionsvirksomhed. Du er analytisk 

stærk og har en naturlig interesse for optimering og forbedring af processer. Du har god praktisk erfaring og 

en gennemprøvet værktøjskasse inden for controlling, månedsrapportering samt har erfaring med 

rapporteringsværktøjer. Du behersker engelsk i skrift og tale på højt niveau.  

Som person er du selvstændig, energisk, ansvarsbevidst og arbejder struktureret. Du er tillidsvækkende af 

natur og formår at samarbejde med alle niveauer i organisationen.  

Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette. 



 

 

 

Ansøgning og henvendelse 

Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til recruitment@nelhydrogen.com. Ansøgningerne behandles 

løbende. Såfremt du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Martin Borum Pedersen på 2463 5876 eller borum@nelhydrogen.com.  

 

About Nel Hydrogen | www.nelhydrogen.com 

 

Nel Hydrogen is a global, dedicated hydrogen company, delivering optimal solutions to produce, store 

and distribute hydrogen from renewable energy. We serve industries, energy and gas companies with 

leading hydrogen technology. Since its foundation in 1927, Nel Hydrogen have had a proud history of 

development and continual improvement of hydrogen plants. Our hydrogen solutions cover the entire 

value chain from hydrogen production technologies to manufacturing of hydrogen fueling stations, 

providing all fuel cell electric vehicles with the same fast fueling and long outreach as conventional 

vehicles have today. 
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