Økonomichef

Skel.dk Landinspektører står over for et glidende generationsskifte i vores
økonomiteam og søger derfor en erfaren økonomichef, der er interesseret i at
indgå i vores ledelsesteam i en økonomisk sund og vækstende virksomhed
Som økonomichef i Skel.dk bliver du en del af et hold, der både på og
udenfor banen spiller rigtig godt sammen. Vi er Great Place to Work-certificeret tre år i træk og blandt landets bedste arbejdspladser.
I Skel.dk bliver du som økonomichef en del af et lille, men stærkt, administrations- og økonomiteam, hvor vi står overfor et generationsskifte, da
vores økonomiansvarlige gennem 15 år har planlagt at gå på velfortjent
pension ved udgangen af 2021. Som Skel.dk’s nye økonomichef bliver du
den centrale figur i dette generationsskifte, hvor du sammen med ledelsen sætter Skel.dk’s nye økonomiteam og skal hjælpe virksomheden med
at fortsætte digitaliseringen og effektiviseringen af vores forretningsgange.
Den nye økonomichef er parat til at indgå i en travl hverdag, i en spændende og dynamisk virksomhed, i en branche under konstant udvikling,
hvor beslutninger både tages time-til-time og som et led i en visionær strategi for virksomheden fortsatte vækst og ambitioner om at forblive en af
Danmarks bedste arbejdspladser.

Om stilling og dig
I Skel.dk bliver du en del af en virksomhed, der over de seneste år er vokset betydeligt, men dette på trods har formået at holde fast i vores værdier; faglighed, fleksibilitet og engagement. Vi værner om det gode arbejdsmiljø og den familieånd, der er definerende for vores firma.
Vi søger en økonomichef der er systemstærk, analytisk, løsningsorienteret
og fagligt stærkt funderet – for med din viden skal du understøtte virksomheden og dens mellemledere, direktion og bestyrelse – både internt og i
forhold til vores eksterne samarbejdspartnere.
Økonomichefen er en holdspiller, der møder dagen, kunden, kollegaerne,
arbejdsgange- og opgaver med engagement og fleksibilitet. Paletten af
opgaver er bred og meget varieret – alt fra den praktiske daglige bogføring, HR-opgaver, til at stå for den løbende økonomistyring herunder

budgetlægning og opfølgning, månedsrapportering, nøgletalsanalyser,
årsafslutninger samt videreudvikling af administrative processer og forretningsgange. Som person er du loyal, tillidsvækkende og troværdig og
har overskud til både at jonglere med store mængder data og kigge op for
at hilse på kunder og kollegaer.

Generelt
Vi forventer, at du kommer fra en tilsvarende stilling og har en solid erfaring med de klassiske økonomisystemer. Der er tale om en fuldtidsstilling
med kontor i vores afdeling i Slagelse. Vi er fleksible med arbejdets tilrettelæggelse og forventer det samme af dig.
Skriftlig ansøgning bedes fremsendt hurtigst muligt til direktør Michael
Thomsen på mt@skel.dk, idet ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Alle henvendelser behandles fortroligt.
Yderligere oplysninger vedr. stillingen fås ved henvendelse til:
Michael Thomsen, Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse.
Tlf.: 22 19 33 55. Mail: mt@skel.dk.

Om Skel.dk
Vi er et partnerdrevet landinspektørfirma med ca. 75 ansatte fordelt på 5
kontorer i henholdsvis Holbæk, Kalundborg, København, Slagelse og Sorø.
Skel.dk leverer landinspektørydelser til alt fra mindre private kunder, det
offentlige til store entreprenører og ejendomsudviklere på landets største byggeprojekter. Som firma værner vi om vores tre kerneværdier; faglighed, fleksibilitet og engagement, hvilket også er en stærk del af vores
kultur. Vi har en ambition om at være branchens bedste arbejdsplads og
er de seneste 3 år blevet Great Place to Work certificeret og kåret til en af
Danmarks bedste arbejdspladser. Læs mere om Skel.dk og karriere hos
os https://skel.dk/karriere/

Vi blev i år 2017, 2018 og 2019
kåret til en af Danmarks bedste
arbejdspladser.
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