Thorco Projects A/S Søger Finance Business Partner
Finance Business Partner
Du har revisorbaggrund eller erfaring fra lignende rolle i en økonomifunktion.
Du vil blive en del af økonomifunktionen i Thorco Projects og have fokus på controlling og rapportering.

Thorco Projects
Arbejdsmiljøet er dynamisk, der er højt til loftet, og en uformel omgangstone.

Jobbet
Der er i dag en række forskellige kommercielle og financielle rapporter der skal udfærdiges på månedlig
basis til vores kunder, partnere & ejere. Med baggrund i shipping systemet Incon og Navision financials,
ufærdiger du rapportering i Excel. Herefter vil der som oftest komme noget feedback eller spørgsmål fra
kunderne som det forventes at du følger til dørs.
Imellem de månedlige rapportering deadlines, vil tiden gå med at controlle økonomien i koncernens omkring
30 selskaber, samt udfordre og løbende forbedre eksisterende rapporteringer, forretningsgange og processer.
Du har en solid regnskabsforståelse og er i stand til at drøfte regnskabsmateriale på engelsk, hjælpe til med
årsafslutning & korrekt behandling af sofistikerede transaktioner.

Kandidaten
Du tager ejerskab for dit ansvarsområde.
Som person er du grundig og detaljeorienteret. Qua din faglige stolthed er det naturligt for dig, at dine
leverancer er nøjagtige. Du er nysgerrig og kommunikerende af natur og søger information internt som
eksternt i din evige mission på at lave world class reporting, der skaber maksimal værdi for kunden.
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som HD, HA eller Cand.Merc kombineret med
solid regnskabsmæssig erfaring. Shipping erfaring er et plus, men ikke et must. Du har flair for IT-systemer
og databehandling.

Kontakt
For yderligere spørgsmål kontakt Jesper Ringsholm telefon 22 18 35 55 eller jri@thorcoprojects.com
Send ansøgning til:
Jesper Ringsholm jri@thorcoprojects.com
Deadline for ansøgning: Hurtigst muligt - Ansættelse med det samme

Om Thorco Projects
Thorco Projects er en international virksomhed med adskillige kontorer verden over, med hovedkontor i Hellerup.
Thorco Projects opererer en af verdens største flåder og har siden dets etablering i 2003 leveret innovative og skræddersyede
transportløsninger til en lang række af kunder. I Thorco Projects har vi ekspertise på tværs af en lang række forretningsområder der er essentielle for at hjælpe vores kunder med at nå deres forretningsmål.
Fleksibilitet er et nøgleord for os i Thorco Projects og måden vi driver forretning på.
Når vi imødekommer kunders individuelle behov og ønsker, når vi besvarer marked trends og i måden hvorpå vi strukturerer vores flåde, kontorer og organisation – forsøger vi konstant at bevare vores dynamiske måde at drive forretning på.
Vi finder dette essentielt for at levere den bedste service og de højeste standarder og for at fremme ejerskab og motivation blandt vores værdsatte medarbejdere. I Thorco Projects møder vi hver dag med den samme energi, drive og professionalisme, fast besluttet på at være en global markedsleder.

WWW.THORCOPROJECTS.COM

