ER DU VORES NYE BUSINESS CONTROLLER
- MED SKARP ANALYTISK PROFIL
BORG Automotive er en virksomhed i vækst og derfor søger vi en skarp analytiker til Price Management
funktionen. Du vil indgå i vores økonomiafdeling sammen med ni andre kolleger. Med udgangspunkt i
økonomiafdelingen vil dit daglige arbejde ligge i krydsfeltet imellem salgsafdelingen og økonomiafdelingen.
Hos BORG Automotive vægter vi det langvarige samarbejde højt, både internt og eksternt, og har en
værdibaseret ledelsesstil med respekt for den enkelte.
Primære arbejdsopgaver
Dine primære opgaver bliver at udføre avancerede prisanalyser samt varetage den daglige styring af
priser i vores ERP-system AX2012. Med udgangspunkt i økonomiafdelingen vil dit daglige arbejde blive i
krydsfeltet imellem salgsafdelingen og økonomiafdelingen.
En anden vigtig opgave bliver deltagelse i projekter indenfor dit felt, og på sigt vil der være mulighed for
også at få ansvaret for ledelse af projekterne.
Herudover vil du blive involveret i lønsomhedsanalyser og forskellige ad hoc opgaver. Månedligt vil du
være ansvarlig for rapportering af bl.a. prisudvikling til ledelsen.
Kvalifikationer
Du har en videregående uddannelse som f.eks. cand.oecon., cand.merc., HD eller lign. – gerne nyuddannet
eller et par års erhvervserfaring.
Personlige egenskaber:
• Analytisk og detaljeorienteret
• Ansvarsbevidst
• Målrettet og vedholdende
• Motiveres af at drive processer
• Udviklingsorienteret
• Ekstremt stærk til Excel og har generelt en god forståelse af data.
Det vil være en fordel hvis du har erfaring med SQL og Business Intelligence. Kendskab til opbygning af
datawarehouse samt anvendelse af Tableau vil også være et plus.
Vi tilbyder dig:
• Ansættelse i en international vækstvirksomhed
• Samarbejde med kolleger på alle niveauer i et energisk miljø
• Et job med udfordringer, udvikling og karrieremuligheder
• En menneskeorienteret kultur med uformel omgangstone
Ved spørgsmål kontaktes Thomas Overgaard på tlf. 87 20 62 34 eller thov@dk.borgautomotive.com.
Ansøgningen skal modtages inden 5-11-2018, og sendes til Kristian Toft Lønborg på job@dk.borgautomotive.com.
Samtaler vil blive afholdt løbende.
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. Vores hovedkontor ligger i Silkeborg.
Vores virksomhed er baseret på vores 5 værdier, og vi er stærkt overbeviste om at vores fremtidige succes,
afhænger af kompetente og ansvarlige mennesker, gensidigt afhængige og med åbenhed i relationer,
stræbende efter konstant udvikling.
Læs mere om os på www.borgautomotive.com

