//Business Controller til
retail afdelingen i Vejle//
Vi søger en selvstændig, energisk og kompetent business controller til
vores retailafdeling i Vejle.
Som business controller til vores 100 butikker (b.young, Fransa og Solid) får du
et udfordrende og spændende job med mange varierende arbejdsopgaver og
hvor to dage aldrig er ens.
Du kommer til at arbejde selvstændigt i tæt samarbejde med vores retail
director, retail manager, indkøbere og regnskabschef. Samtidig får du en bred
kontaktflade til bl.a. distriktschefer, leverandører og den interne retail-organisation.
Du skal som business controller supportere med økonomisk opfølgning,
budgettering og fremadrettede analyser, som kan danne grundlag for
beslutninger. Du skal samtidig udvikle og vedligeholde de forskellige værktøjer,
som benyttes til at understøtte driften i butikkerne.
PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER:
• Sparring og løbende dialog med Retail Director
• Månedlig opfølgning af regnskabstal for butikkerne
• Udarbejdelse af budgetter for butikkerne samt opfølgning heraf
• Udvikling og implementering af nye værktøjer som vil fremme drift i butikkerne
• Vedligeholdelse af eksisterende værktøjer i retaildriften
• Analyse og opfølgning på KPI’ere
• Udarbejdelse og bearbejdelse af diverse analyser
• Udarbejdelse, vedligeholdelse og opfølgning på interne procedurer og kontroller
DIN BAGGRUND:
Vi forventer, at du har en god regnskabsmæssig forståelse og med din
forretningsmæssige indsigt kan bidrage positivt til udviklingen i retail
butikkerne. Du skal have gode kommunikative evner, der gør dig i stand til at
formidle relevante budskaber til alle niveauer i vores retail-organisation.
Det er vigtigt, at du er energisk, selvstændig og vedholdende med de opgaver
du arbejder med, og kan følge opgaverne helt til dørs. Dine analytiske evner
skal bruges målrettet og struktureret.
DIN BAGGRUND:
• Du har en relevant videregående uddannelse som f.eks. cand.merc. HA eller HD-R
• Erfaring som controller vil være en fordel, men ikke et krav
• Erfaring med retaildrift vil være en fordel, men ikke et krav
• Gode IT kundskaber, og superbruger i excel
• God til bearbejdning og formidling af regnskabstal og økonomiske informationer
• Du arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst
• Kendskab til Power BI og erp-systemet Microsoft Business Solution NAV er en fordel
• Du er forandringsvillig både i forhold til opgaver og eventuelle organisationsændringer
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Retail Director Brian Duus på tlf. 53833832.
ANSØGNINGSFRIST: 15. August 2021 – men da vi behandler ansøgningerne
løbende, bedes du sende din ansøgning hurtigst muligt til
jobvejle@dkcompany.com – mærket ”Controller Retail”.
ARBEJDSSTED:

Vejle

TILTRÆDELSE: 		 Snarest muligt
DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international
koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel.
Mulighederne er store i en koncern med 22 brands, 14.000 engroskunder,
200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform.
Den årlige omsætning er 3,5 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark,
Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Holland, Spanien,
Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.
Se mere på dkcompany.com

