Er du stærk i forecasts, rapportering og analyser

– og forstår du forretningen?
Senior Financial Business Partner til international teknisk koncern
”Rigtige tal til tiden” skal være et mantra hos vores nye Senior Financial Business Partner, som skal supportere med tal, beregninger og data i forbindelse med
forretningsudvikling og kommercielle tiltag. Du er ansvarlig for udarbejdelse af rapportering og analyser, budgetter og forecasts, og du udvikler nøgletal, så det støtter op om
virksomhedens fremtidige udvikling og strategi.
Du vil blive tilknyttet vores site i Albertslund. Du vil indgå i økonomiafdelingen på 10 mand, og du vil referere direkte til CFO.
Dit arbejdsområde bliver bredt med fokus på opgaver indenfor Finance Business Partnering, såsom:
• Udarbejde analyser og følge op på omsætning og avancer.
• Understøtte forretningsbeslutninger og forbedringsinitiativer med indsigtsfulde finansielle analyser og KPI-styring.
• Drive opbygningen af PowerBI i forretningsperspektiv.
• Supportere ved månedlig performance management rapportering til Ledelse og Bestyrelse.
• Diverse økonomiske ad hoc-opgaver.
Det er et solidt fundament for din personlige og faglige udvikling hos Fritz Schur Technical Group A/S, hvis du
• Har en relevant uddannelse, f.eks. som cand.merc. eller cand.oecon.
• Har 3-5 års erfaring som Finance Business Partner, gerne fra en produktionsvirksomhed med international erfaring.
• Er superbruger af Microsoft Office-pakken, specielt PowerBI og Excel.
• Har erfaring med brug af Microsoft AX 2009.
• Taler og skriver dansk og engelsk.
Udover ovenstående mere formelle kriterier, er det vigtigt, du som person formår at have overblikket uden at gå på kompromis med kvalitet og detaljeorientering.
Du er faglig stærk og arbejder selvstændigt, og tager ansvar for at levere kvalitet til tiden – også når tingene er lidt hektiske. Du går struktureret og analytisk til værks, er proaktiv
og procesorienteret, tager initiativ og søger løsninger. Du er servicemindet og formår at skabe stærke relationer til dine samarbejdspartnere, ligesom du som person er
tillidsvækkende. Sidst men ikke mindst, er du en god kommunikator og forstår vigtigheden af samarbejde og smil i hverdagen, så vi får et team, der løfter i flok.
Fritz Schur Technical Group - din fremtidige arbejdsplads
Fritz Schur Technical Group (FSTG) består af fire selskaber, herunder Fritz Schur Energy, Fritz Schur Teknik, Hans Buch og Johs Thornam. Tilsammen beskæftiger FSTG godt 200
medarbejdere og har en global omsætning på ca. 600 mio. kroner. Udover vores kontorer i Danmark, har vi afdelinger i USA og Kina. Vi er stolte af vores uformelle kultur og
arbejder målrettet med medarbejdertrivsel. Vi sætter fællesskab og samarbejde højt, og du vil blive omgivet af fantastiske og kompetente kolleger. Miljøet er inspirerende og
lærerigt både på det faglige og sociale plan. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere får de udfordringer og den uddannelse, der skal til, for at de - og dermed virksomheden hele tiden udvikler sig. Du kan læse meget mere på www.fstg.dk
Er du nysgerrig efter at høre mere om denne mulighed, så giv CFO Jan Meldgaard et kald på tlf. 40604026.
Eller søg stillingen her senest d. 10. juli 2020 her; http://FSTG.jobnext.dk/42/apply. Grundet ferie, afholder vi først samtaler i august.

