Financial controller/NAV Superbruger til SSI Diagnostica i
Hillerød
Er du superbruger i NAV 9.0 (2016) og elsker du at analysere komplekse økonomiske
sammenhænge, så er du måske vores nye controller?
Til en nyoprettet stilling søger vi en erfaren person til vores Finans team, der p.t. består
af 2 økonomimedarbejdere og 1 Finance Manager, som du vil referere til. Den rette kandidat er ekspert i NAV 9.0 (2016), som vi har implementeret for nylig, og du vil blive ansvarlig for optimering af processerne i NAV på tværs af organisationen, der bl.a. omfatter salg, produktion, indkøb og logistik (lager) samt finans.
Sideløbende med din NAV rolle vil du bl.a. blive ansvarlig for analyse og opfølgning på
lagerværdier og kostfordelingsregnskabet, som er grundlaget for opgørelse af kostpriser,
IPO m.v. samt andre opgaver indenfor finans.
Dine primære arbejdsopgaver:
• Optimering, administration/koordinering ifm. både drift- og forbedringsprojekter i NAV understøttede forretningsprocesser på tværs af organisationen.
• Løbende opfølgning og analyser af lager, herunder være med til at sikre korrekte
registreringer af kostpriser, IPO, bruttoavancer m.v.
• Ansvarlig for kostfordelingsregnskabet herunder løbende ajourføring og opfølgning
• Deltage i den løbende økonomiske månedsopfølgning samt årsafslutning.
• Deltage i de daglige opgaver i Finans, når der er behov, herunder ajourføring af
anlægskartotek, diverse afstemninger af regnskabsgrundlaget m.v.
• Deltage i budgetprocessen og den månedlige opfølgning/controlling
• Øvrige ad hoc analyser
Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde en stilling i en virksomhed, som har iværksat en række udviklingstiltag efter at virksomheden i 2016 blev købt af den svenske kapitalfond Adelis. Du bliver omdrejningspunktet for den videre udvikling af NAV, og samtidig får du mulighed for at fordybe dig i kostfordelingsregnskabet, som danner grundlaget for en stor del af virksomhedens driftsøkonomiske beslutninger.
Vi forventer:
Vi forventer, at du er superbruger i NAV 9.0 og Excel og har erfaring fra en produktionsvirksomhed med analyser, procesoptimeringer og kostfordelingsregnskaber. Herudover
forventer vi, at du har et solidt kendskab til de regnskabsmæssige principper og har en
videregående regnskabsmæssig uddannelse (f.eks. Merkonom, HD, Cand. Merc.).
Som person er du serviceminded/fleksibel i din måde at omgås dine kollegaer samtidig
med, at du har en stor faglig stolthed og trives med at analysere og løse forskellige problemstillinger.

Er det dig vi søger?
Så send en ansøgning hurtigst muligt i PDF-format mærket ”Financial controller” til
recruitment@ssidiagnostica.com inkl. relevante eksamenspapirer m.v. samt lønforventninger. Forventet tiltrædelse er oktober 2017.

SSI Diagnostica:
SSI Diagnostica A/S udvikler, producerer og sælger in vitro diagnostiske produkter til klinisk mikrobiologi, vaccineindustri, veterinær diagnostik samt fødevare-, miljø- og hygiejnekontrol
Vi sælger vores produkter til hospitalslaboratorier, referencecentre, praktiserende læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceutiske- og diagnostiske virksomheder.
Vi har en ledende markedsposition i Danmark og langvarige relationer med mange store kunder i
Skandinavien, Europa og USA. Desuden har vi et verdensomspændende netværk med distributører
i mere end 50 lande.
SSI Diagnostica A/S har omkring 100 medarbejdere, der beskæftiger sig indenfor salg- og marketing, udvikling af produkter samt produktion. Vores domicil er beliggende i Hillerød, og derudover
har vi vores egen gård i Allerød med kaniner, heste, får og køer, der indgår i produktionen af vores
produkter.

