Controller/Økonomiassistent - Nord Energi
Hvis du har ekstra lys i pæren, er det sikkert dig, som vi er på udkig efter.
Vi mangler nemlig en skøn kollega til vores i forvejen dygtige team i økonomiafdelingen, hvor vi servicerer de
tre driftsselskaber (elnet, fibernet og entreprenør) i Nord Energi-koncernen med alt vedrørende økonomi.

Jobbet
Du vil blandt andet komme til at arbejde med traditionelle bogholderiopgaver især koncentreret omkring
projekt-controlling, budgettering, periodeafslutninger, anlægskartotek, udarbejdelse af analyser plus meget
mere. Du bliver en vigtig sparringspartner for projektlederne særligt i vores net-selskab, som er en af de helt
vigtige aktører i forbindelse med at sikre den grønne omstilling i Vendsyssel.
Selvom branchekendskab vil være en fordel, er det ikke en nødvendighed for at søge stillingen.
Hos Nord Energi har vi en ret flad organisationsstruktur og kan tilbyde gode faglige udviklingsmuligheder,
hvis du er klar til at gribe dem. Vi vil rigtig gerne den gode kollega-service på tværs af hele organisationen.

Om dig
Vi forestiller os, at du har
•
•
•
•
•
•

relevant uddannelse indenfor økonomistyring/bogholderi
stærke Excel-kompetencer og gerne erfaring med BI-værktøjer
ERP-erfaringer, gerne med Axapta
styr på detaljen og sætte en ære i at levere kvalitet
en god analytisk sans, der sætter dig i stand til at gennemskue og bearbejde komplekse data
et godt humør, en positiv indstilling og at du trives med at have mange bolde i luften på samme tid.

Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning samt CV mærket Controller/Økonomiassistent til job@nordenergi.dk
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Knud Rasmussen på 99 24 56
56 eller 26 30 79 32.
Du kan læse meget mere om Nord Energi på www.nordenergi.dk
Stillingen forventes besat snarest muligt.
Der vil løbende blive afholdt samtaler.
Vi glæder os til at høre fra dig.

