FINANCIAL ANALYST
SUPPORT - RAPPORTERING - UDVIKLING
Drift og udvikling
Med reference til Senior Financial Controller får du ansvaret
for at supportere produktionsorganisationen i Dansac. Her
vil opgaverne bestå i at rapportere og følge op på alle relevante produktionsdata - og sparre med ledelsen herom.
Du identificerer forbedrings- og optimeringpotentiale - og
deltager som projektleder eller - deltager i gennemførelsen
af disse projekter.
Herudover er du du med ved LEAN projekter - ligesom der
vil være opgaver, hvor du arbejder sammen med kolleger
fra den internationale organisation i Dansac og/eller
Hollister.

Baggrund og erfaring
Du har en relevant videregående økonomisk uddannelse
- og suppleret denne med nogle år som Financial Analyst,
Controller eller tilsvarende.
Det er vigtigt, at du både er motiveret for de driftmæssige
udfordringer - og de mere udviklingsorienterede projekter.

Du har en god, analytisk og kritisk nygerrighed i forhold
til økonomidata - og du evner at initiere, drive og afslutte
forbedringsprojekter.
Du har stærke IT kompetencer, og har måske erfaring med
SAP/R3 - og komplekse Excel løsninger.
Du opfatter dig selv som ambitiøs og målrettet - ligesom du
både kan arbejde selvstændigt og i teams.

Dansac A/S blev grundlagt i1971
i Fredensborg, og har siden 1989
været en del af den amerikanske
koncern Hollister Inc. med hovedsæde i Chicago, USA. Hollister
er ejet af en medarbejderejet
fond.

Karriere muligheder

Dansac A/S beskæftiger i Fredensborg omkring 220 medarbejdere
med fuld værdikæde og Hollister
globalt beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere over hele verden.

Du får et udfordrende og spændende job i en virksomhed
i fortsat udvikling, hvor resultater, kvalitet og samarbejde
er i højsædet. Løn, pension og øvrige ansættelsesvilkår er
absolut konkurrencedygtige.

Virksomheden er en af de globale
markedsledere på stomiområdet,
og er kendt for sine kvalitetsprodukter og sit kundefokus.

Send dit CV til job@peoplecapital.dk (vær opmærksom på
at vi returnerer svar til din mail) eller ring til partner John
Wagner på telefon 30 24 24 09 for at drøfte mulighederne
i jobbet.

Dansac søger nu en kompetent og
engageret Financial Analyst

PeopleCapitalPartner assisterer
virksomheder med at udvælge
og udvikle nuværende og
fremtidige medarbejdere

Næsseslottet
Dronninggårds allé 136 · 2840 Holte
CVR 27 58 94 13
contact@peoplecapital.dk

