FINANCIAL CONTROLLER
Kan du skabe det finansielle overblik i en organisation i vækst? Vil du stå i spidsen for Johannes Mertz A/S’
økonomifunktion? Har du en struktureret tilgang til dine opgaver – og trives du med personaleledelse? Så
er du måske vores nye financial controller.
Som Johannes Mertz’ kommende financial controller vil du referere til vores administrerende direktør og
opleve en ambitiøs og innovativ virksomhed, hvor der er korte beslutningsveje. Du vil stå i spidsen for
økonomifunktionen i såvel Johannes Mertz A/S som dertil hørende datterselskaber.
Helt overordnet skal du sikre overvågningen af driftsøkonomien og styre virksomhedens likviditet samt
være ansvarlig for det administrative personale. Du vil få en varieret hverdag, hvor der vil være mange
forskellige opgaver. Du forholder dig til tallene og forstår at ”flage” udfordringer samt inspirere på tværs i
organisationen med løsninger til forbedring af vores processer.
Ansvarsområder:
• Udarbejdelse af drifts-, balance- og likviditetsbudgetter samt opfølgning på disse
• Udarbejdelse af månedsregnskaber, herunder rapportering til afdelingsledere, direktion og bestyrelse
om kritiske forhold og afvigelser i forhold til det planlagte
• Likviditetsstyring, herunder styring af debitorer
• Klargøring til årsregnskab og samspil med revisor, herunder planlægning af revision
• Opfølgning på initiativer igangsat af den administrerende direktør
• Kontaktperson for IT-leverandører og intern support på bl.a. Navision
Faglige og personlige kompetencer:
Du har en relevant teoretisk baggrund samt flere års erfaring fra fx revisionsbranchen eller fra en
lignende stilling. Erfaring med Navision vil være en fordel, men er ikke en betingelse. I øvrigt gælder det
for dig, at du:
• Har evnen til at få løst opgaverne til tiden
• Er forandringsparat og trives i en organisation, der konstant flytter sig
• Har masser af gåpåmod og et godt humør
• Er selvkørende og udviser stor ansvarlighed i arbejdet
• Er åben og udadvendt med lyst til at samarbejde med kolleger på tværs af organisationen.
Din arbejdsdag vil primært foregå i den nyopførte hovedafdeling i Maribo, men også i Faxe og Ringsted.
Virksomheden beskæftiger ca. 80 medarbejdere og har gennem forhandling af traktormærkerne New
Holland og Case IH en markedsandel på 40% af traktorsalget i sit markedsområde på Lolland-Falster og
Sjælland. Endvidere forhandles maskiner og redskaber fra bl.a. Ropa, Amazone, Kverneland og Albach.
Ansøgning:
Læs mere om Johs. Mertz A/S på www.mertz.dk. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt
til direktør Christian Holst på mobil 51 20 98 93. eller christian.holst@mertz.dk.

Sidste ansøgningsfrist er 21. december 2018 kl. 12. Vi indkalder løbende til samtaler og ansætter, når den
rette kandidat er fundet. I forbindelse med evt. anden samatale kan anvendes test.
Send din ansøgning ved at klikke her:

