CONTROLLER TIL
FINANSIEL KONCERN
Maj Invest-koncernen søger en controller. Vi
forestiller os, at du har en relevant uddannelse med
erfaring inden for regnskab, økonomistyring og
controlling. Yderligere ser vi gerne, at du har erfaring
med finansiel regulering, f.eks. fra et pengeinstitut, et
større fondsmæglerselskab eller revisionsbranchen.
Stillingen og primære arbejdsopgaver
Opgaverne er mangeartede og spænder over et
bredt spekter, som naturligt hører hjemme i en
økonomiafdeling i en finansiel koncern.
Du vil i samarbejde med afdelingens øvrige
controllere blandt andet skulle løse følgende opgaver:
Udarbejdelse af såvel interne som eksterne
måneds-, kvartals- og årsregnskaber både for
enkeltselskaber og koncernen
Udarbejdelse af budget og estimater
Medvirke i forbindelse med rapportering til
direktion og bestyrelse
Løbende rapportering til Finanstilsynet og andre
offentlige myndigheder inden for bl.a. regnskab
og solvens
Udarbejdelse og afregning af provisionsopgørelser
over for samarbejdspartnere
Ad hoc-analyser og -opgaver
Da jobbet kan indeholde kontakt til koncernens
udenlandske kollegaer og datterselskaber, er det
vigtigt, at du behersker engelsk i skrift og tale.

Personlige egenskaber
Du vil blive en del af en mindre afdeling med kontakt
til hele organisationen. Vi forestiller os, at du:
Er stærk analytisk
Er stærk i brugen af it
Er i stand til at sætte dig ind i komplekst lovstof
Ikke lader dig slå ud, selvom du bliver forstyrret
Formår at arbejde med flere opgaver samtidig
uden at miste overblikket i en travl hverdag
Arbejder selvstændigt og tager ansvar for
afdelingens opgaver
Er meget omhyggelig og detaljeorienteret
Har en høj kvalitetssans
Har stor forståelse for overholdelse af deadlines
Har en fleksibel indstilling til opgaver og
arbejdstid
Er åben og udadvendt
Har et godt humør og en positiv tilgang til
tingene
Ansøg
Skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag sendes på
mail til job@majinvest.com. Ansøgninger behandles
løbende.
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos
økonomichef Jens Hansen på telefon 33 38 73 81 eller
mail jh@majinvest.com.

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og er en finansiel koncern med hovedforretningsområderne asset management og private equity samt Maj Bank. Vi er en uformel
organisation med ca. 100 ansatte. Vi bor centralt i København tæt på offentlig transport. I Regnskab & Risikostyring
er vi seks medarbejdere. Oplysninger om os og vores forretningsaktiviteter kan du se på majinvest.com.
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