Group business controller / production
controller med visioner og slagkraft
Pionærarbejde i unit costs hos en af Europas førende
automotive remanufactoring koncerner
Business controlling i samspil med udenlandske produktioner
Med reference til gruppens CFO har du en nøglerolle i BORG’s fortsatte
vækststrategi. Du samarbejder på tværs af koncernen med kollegerne i økonomi,
med koncernledelsen i Danmark samt den lokale ledelse på fabrikkerne.
Renovation af autodele er en kompleks og tidskrævende type produktion, der stiller
ekstraordinært store krav til controlling, processer og dokumentation. Blandt dine
nøgleopgaver er:
- Ensretning af definitioner og policies
- Opsætning af mål for unit costs
- Cost budgettering
- Group pricing i henhold til transfer pricing politikker
- Dynamics AX opsætning
- Bridge cost og unitcost til regnskab
Dine projekter fastlægges sammen med CFO og de relevante medlemmer af ledelsen,
men ellers arbejder du selvstændigt med opgaverne. Du er således selv ansvarlig for at
definere behov og indsamle data, analysere og effektivt kommunikere dine resultater.
Arbejdet med costs har stor bevågenhed, og du skal samarbejde med stakeholders på
tværs af organisationen. Stillingen vil indeholde rejseaktivitet på 15-30 dage årligt.
Erfaren controller med højt drive og indsigt i produktion
Den rette kandidat har god erfaring med lignende typer opgaver og projekter fra en
international produktionsvirksomhed. En bachelor- eller kandidatgrad i økonomi eller
produktion såsom Oecon, Cand. Merc. Aud., HA, produktionsingeniør eller lignende vil
også være et parameter. Jobbeskrivelsen er ambitiøs og ansvarsfuld. Det skal du også
være.
Du er både controller og projektleder på samme tid. Derfor arbejder du mårettet i
detaljen med komplekse analyser, ligesom du styrer dine opgaver sikkert i forhold til
tidsforbrug, rapportering og effektiv kommunikation af dine resultater. Din
forretningsforståelse og gode struktur på dine opgaver skaber et nyt indblik og nye
skarpe definitioner på unit costs på tværs af koncernen. Nysgerrighed, mod og god
struktur er derfor blandt de egenskaber, der vil hjælpe dig til succes i stillingen.
Flydende dansk og engelsk i skrift og tale er et krav. Din bopæl skal ligge inden for
daglig køreafstand til Silkeborg.
Et dynamisk miljø med god holdånd
BORG er en succesrig, dynamisk og motiveret virksomhed med en åben ledelsesstil
og stort ansvar hos den enkelte. Vi tilbyder gode forhold og har en stærk
virksomhedskultur, hvor værdier går hånd i hånd med markedets udfordringer.

Virksomheden baseres på 5 værdier. I BORG er vi overbeviste om, at den fremtidige
succes afhænger af kompetente og ansvarlige mennesker, gensidigt afhængige og
med åbenhed i relationer, stræbende efter konstant udvikling.
BORG Automotive A/S samarbejder med LyderJohnsen A/S om denne ansættelse.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ulrich Thorsen fra
LyderJohnsen på telefon: 28899043.
Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”B&P controlling” til:
ans@lyderjohnsen.dk. Husk at anvende den e-mailadresse, som LyderJohnsen skal
bruge til senere kontakt. Bemærk venligst, at der indkaldes løbende til samtaler,
hvorfor du bør søge straks, hvis du er interesseret.

